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ES 1 PUHE
Kallaveden reitin veneilyn ja vesimatkailun yleissu
unnitelman
teko aloitettiin vuonna 1980. Yleissuunnitelmaa laatim
aan perus
tettiin työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet Pentti
Järvenpää
tie— ja vesirakennuslaitoksen Kuopion piiristä, Heikki
Pajula

ja Juuso Piirainen Kuopion vesipiirin vesitoimistosta,
Martti
Salminen Pohjois-Savon seutukaavaliitosta sekä Erkki
Santala
vesihallituksesta. Suunnittelutyötä on johtanut Juuso
Piirainer
Sihteerin työt on pääosin tehnyt Martti Salminen.

Suunnittelualueeseen kuuluu Kuopion läänistä Kallav
eden reitin
alueella olevat 17 kuntaa. Lisäksi Outokumpu ja
Heinävesi on
otettu suunnitelmassa huomioon lähinnä vesireittiverk
oston yh
tenäisyyden vuoksi.
Tietoja kerättiin kyselyillä, jotka osoitettiin
kunnille, mat
kailuyrityksille, veneilyseuroille sekä luotseille
. Työryhmä
teki maastoretken, joka alkoi Runnilta ja päättyi
Varkauteen.
Lisäksi moniin kohteisiin on tutustuttu erillisillä
maastokäyn
neillä.
Työryhmä katsoi tarpeelliseksi ottaa yhteyttä kuntiin
myös muul
la tavoin kuin pelkän kyselylomakkeen välityksellä.
Tämän vuok
si järjestettiin muutamissa suunnittelualueen kunnis
sa neuvot—
telutilaisuuksia, joihin oli kutsuttu myös ympäristökun
tien
edustajia.
Tämä yleissuunnitelma on ensisijaisesti tarkoitettu
palvelemaan
seutukaavaliiton, vesihallinnon, tie— ja vesirakennusl
aitoksen,
merenkulkulaitoksen sekä alueen kuntien suunnitteluto
imintaa
ja työohjelmien laadintaa. Suunnitelma ei ole näitä virano
mäi
sia sitova, mutta siinä on kuitenkin ehdotus
työnjaosta tärkeim
pien hanketyyppien toteuttamiseksi. Yleissuunnitel
maa selvityk
sineen voi käyttää hyödyksi myös mm. vesiin liitty
viä matkailu
toimintoja kehitettäessä.
Suunnitelmaluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle useil
le vi
ranomaisille, kunnille sekä veneilyseuroille. Saaduista
kommen—
teista osa on otettu huomioon suunnitelmaa viimeisteltäe
ssä.

Lausunnoista on laadittu yhteenveto suunnitelman liitte
eksi. Tä—
mä yleissuunnitelma on julkaistu vesihallituksen tiedo
tuksia
sarjassa
sekä Pohjois—Savon seutukaavaliiton julkaisusarjassa.
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1.

SUUNNITELMAAN

LIITTYVIÄ

PERUSKj5ITTEIT
1

.

1

VESIKULKUNEUVOT

Kaikki alusten nimitykset eivät ole vielä vakiintuneet, minkä
vuoksi seuraavassa on esitetty muutamia tämän suunnitelman
kannalta tärkeimpiä venekalustoon liittyviä määritelmiä.
Vene on yleisnimitys pienille, yleensä teräväkeulaisille
soutamalla liikuteltaville kevyille vesikulkuneuvoille sekä
pienehköille purje- ja moottorialuksjile.
Kanootti on molemmista päistään suippo,

kevyt alus,

jolla
liikuttaessa käytetään 1- tai 2—lapaisia meloja tukematta
niitä aluksen laitaan.
Soutuveneellä liikkuminen tapahtuu pääasiassa soutaen. Mikäli
veneessä on jatkuvassa käytössä pieni perämoottori, mutta
venettä voidaan käyttää soutuveneenä,

se luetaan soutuveneek—

si.
Moottorivene on pääasiassa konevoimalla kulkevan veneen yleis—
nimitys, jolloin veneen koko on soutuvenettä suurempi.
Avomoottorivene on pääasiassa konevoimalla kulkeva vene, jossa
voi olla keulakansi mutta ei yöpymismalidollisuutta. Moottorin
sijoituksen ja tehon sekä runkomuodon ja kattamisasteen pe
rusteella voidaan avomoottoriveneet jakaa haluttaessa useihin
eri tyyppeihin.
Uitpirnoottoriyeneeiiä tarkoitetaan moottorivenettä, joka on
katettu siten, että siinä on tilapäisesti tai pysyvästi yöpy—
mismahdollisuus. Yleisesti käytetään myös nimitystä kajuutal—
linen moottorivene. Tarkempi jako tämän ryhmän sisällä voidaan
suorittaa lähinnä runkomuodon perusteella.
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Purjeveneellä tarkoitetaan kaikkia pääasiassa purjeiden
avulla kulkevia veneitä, myös pieniä purjejollia. Purjeve
neet voidaan jakaa edelleen nostokölillä

(kevytveneet)

ja

kiinteällä kölillä

(köliveneet) varustettuihin veneisiin
tai myös yöpymismahdollisuuksien mukaan. Suurissa purje

veneissä voi olla apumoottori.
1.2

VENEILYMUODOT

Veneilyllä tarkoitetaan virkistystarkoituksessa vesillä
tapahtuvaa liikkumista. Veneily voidaan jakaa eri veneily
muotoihin lähinnä venetyypin, veneilyn kestoajan ja tarvit
tavan vesialueen laajuuden perusteella. Tässä suunnitelmas
sa käytetään seuraavia nimityksiä.

-

Veneulkoilu

Veneulkoilulla tarkoitetaan suhteellisen lyhytmatkaista ja
-aikaista veneellä liikkumista, minkä jälkeen palataan lähtö—

paikkaan.

Sellaisena voidaan pitää soutelua, huvipurjehdus
ta, avomoottoriveneellä ajelua, kuntosoutua tai —melontaa
ja veneestä suoritettavaa virkistyskalastusta, joka tapahtuu

loma-asunnon,

lomakeskuksen tai taajaman läheisillä vesialu—
eilla. Veneulkoilua voi jossakin määrin harrastaa aivan
pie—

nilläkin järvillä ja kapeissa joissa, mutta paremmat edelly
tykset sille on esimerkiksi suurempien järvien suojaisissa
lahdissa ja saaristoalueilla. Veneulkoilun kestoaika harras—
tuskertaa kohden voi vaihdella puolesta tunnista yhteen päi

vään.

Rantautumispaikkoja tarvitaan yleensä vain uintia tai
muuta lyliytaikaista maissa käyntiä varten.

—

Vesiretkeily

Vesiretkeilyllä tarkoitetaan kevyellä kalustolla, lähinnä ka—
nootilla tai soutuveneellä tapahtuvaa retkeilyä. Retkien
kestoaika on viikonloppu tai useampia päiviä. Vesiretkeily
tarvitsee olijeellisia reittejä sekä rantautumispaikkoja.
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-

Veneretkeily

Veneretkeily tapahtuu moottori- tai purjeveneillä. Veneret—
ket kestävät viikonlopun tai useampia päiviä. Tällainen
veneily vaatii jo huomattavasti laajemman vesistäalueen kuin
veneulkoilu;

veneretkien pituudet lähtöpisteestä kohteeseen

ovat viikonloppuisin tavallisimmin 20

40 km. Veneretkeily

-

vaatii jonkinlaisen reitistön sekä satamia tai rantautumis—
paikkoja.

—

Venematkailu

-

Venematkailu on useita vuorokausia kestävää, hyvin varustetul—
la umpimoottoriveneellä tai suurehkolla purjeveneellä tapah
tuvaa kohteista toiseen liikkumista. Vesialueen on oltava
laajempi kuin veneretkeilyn yhteydessä ja satamaverkoston
suhteellisen palvelukykyinen.

—

Veneurheilu

Veneurheilun eri lajeja ovat kilpasoutu ja —melonta, kilpa—
purjehdus,

erilaiset moottorivenekilpailut ja vesihiihto.

Soutu ja melonta edellyttävät. suojaista vesialuetta taajaman
lähellä.

Sekä kilpapurjehdus että moottorivenekilpailut vaa

tivat venetyypistä ja kilpailutavasta riippuen eri kokoisia
alueita,

joilla muista vesien käyttömuodoista kuin saman

aikaisesti tapahtuvasta muusta vesiliikenteestä ei ole mer
kittävää haittaa.

-

Veneen käyttö kulkuyhteyksien takia

Veneilyn piiriin kuuluvana veneen käyttömuotona voidaan pitää
taajamasta tai muusta veneen säilytyspaikasta loma—asunnolle
tai työpaikalle tehtyjä matkoja.

Myös virkistyskalastukseen

liittyvät pitkät venematkat sekä työ- ja asiointimatkat loma
asunnoilta sisältyvät tähän veneilymuotoon /22/,/23/.
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2.

YLE ISTIE

SUUNNITTELUALUEEN
DOT

2.1

HYDROLOGISET PERUSTIEDOT JA REITTIKUVAUKSET

Kallaveden reitti ja sen itäpuolella sijaitseva Pielisen
reitti muodostavat yhdessä Vuoksen vesistön suuret pohjoiset
latvavesistöt.

Kallaveden reitti käsittää Suur-Kallaveden,

siihen laskevat Iisalmen,

Nilsiän ja Juojärven reitit sekä

Kallavedestä purkautuvan Leppävirran reitin Haukiveden
(Saimaan)

tasoon saakka.

Suunnittelualue on esitetty kuvassa

1.

Taulukkoon

1

on kerät

ty tietoja suurista järvistä.
Iisalmen reitti
Kallaveden reitin läntisin haara on Iisalmen reitti.
vesistoalueen pinta-ala on 5 574 km

...

Reitin keskusjärven muodostaa Haapajärven,
ven ja Nerkoonjärven muodostama allas.
kokoontuvat kolmea suureittiä myöten.
haarainen Kiuruveden reitti

Sen

ja jarvisyys 7,5

2.

.

Poroveden,

.

lijär—

Poroveteen vedet
Lännestä laskee moni—

pohjoisesta Vieremän reitti

ja idästä Sonkajärven reitti.
Kiuruveden reitin pituus on noin 70 km.

Huomattavirrmat

järvialtaat ovat Näläntöjärvi,

Osmanginjärvi,

Sulkavanjärvi sekä Haapajärvi.

Kiuruveden ja Haapajärven

välissä,

Saarikoskessa,

Haapajärven

Kiuruvesi,

sijaitsee Runnin säännöstelypato.

ja Poroveden välissä on Kihlovirran avokanava.

Vieremän reitillä suurimpia järvialtaita ovat Rotimo-,
Salahmi-

ja Marttisenjärvi,

Vieremänjärvi sekä lijärvi.

Peitin pituus on noin 70 km.
Sonkajärven reitti on noin

90 km pituinen.

mattava järviallas on Raudanvesi,

Ensimmäinen huo

josta vedet kulkeutuvat

Sukevanjärveen ja sieltä Sonkajärven kautta Hernejärveen,
Kilpijärveen ja Paloisvirran kautta Poroveteen.
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Porovedestä,

reitin keskusjärvestä, vedet virtaavat kapean

Peltosalmen kautta Nerkoonjärveen,
ran ja Lammasvirran

josta edelleen Nerohvir—

(ja Nerkoon kanavan)

kautta Onkiveteen.

Putousta Nerkoonjärven ja Onkiveden välillä on 1,1 m. Onki
vedestä vedet virtaavat Viannonkosken ja Ähkiolaliden kanavan
kautta nykyisin Källaveden tasossa olevaan Maaninkajärveen,
josta edelleen Ruokovirran kautta Ruokoveteen. Onkiveden ja
Maaninkajärven korkeusero on 3,0 m. Päävesistön pituus Poro—
vedestä Ruokoveteen on noin 60 km.
Nilsiän reitti
Kallaveteen koillisesta laskeva Nilsiän reitti saa alkunsa
Laakajärveen laskevista lähdejoista. Laakajärvi on reitin
ensimmäinen huomattava järvi. Se laskee Laa’ankosken kautta
Kiltuanjärveen,

sieltä Jyrkänkosken kautta Haapajärveen,

josta edelleen Nurmijokea pitkin Säleväjärveen ja Korpijärveen. Täältä vedet virtaavat Äatrojoen ja siinä sijait
sevan Ätron voimalaitoksen 14,4 ui:n putouksen kautta
Syvärinjärveen ja edelleen Lastukoskea myöten Vuotjärveen.
Syvärin ja Vuotjärven korkeusero on 0,7 ui. Idästä laskee
Äatrojokeen Tiilikanjoen vesistö ja Vuotjärveen Äla-Siika—
järven kautta Keyritynjoen ja Luostanjoen vedet.
Vuotjärvi laskee Juankosken voimalaitoksen 7,5 m:n putouk—
sen ja Karjalankosken 6,5 ui:n putouksen kautta Äkonveteen
ja edelleen Muuruveteen, Juurusveteen sekä Kotkatveteen,
jotka ovat Kallaveden tasossa. Nilsiän reitin pinta—ala
on Vuotjärven luusuassa 4 105 km2 ja järvisyys 10,3 %.
Juojärven vesistö
Juojärven vesistö saa alkunsa Pohjois—Karjalan läänistä
Vaikonjärven ja Kajoonjärven vesistöalueilta. Reittiin
kuuluvat yläjuoksulta lukien seuraavat järvet: Kortteinen,
Saarijärvi, Kaavinjärvi, Rikkavesi ja Juojärvi. Huomatta
vimmat järvet ovat Juojärvi, Rikkavesi ja Kaavinjärvi,
jotka ovat samassa tasossa. Juojärvestä vedet kulkevat
Palokin voimalaitosta varten tehtyä uomaa myöten Varisveteen.
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Juojärven ja Varisveden välille on rakennettu Taivallahden
ja Varistaipaleen

sulut,

jotka mahdollistavat vesiliiken

teen huolimatta järvien 19,7 m:n korkeuserosta. Juojärven
luusuassa on reitin vesistöaiue 2 080 km2 ja järvisyys
3•)

‘.

n

,)

0.

Kallavesi sekä Leppävirran reitti
Kallaveden reitin keskusjärvi on Kallavesi,
90 km ja levein kohta 15 km.

jonka pituus on

Kallaveden ja sen kanssa sa

massa tasossa olevien järvien,

joita ovat mm. Maaninkajärvi

ja Ruokovesi Iisalmen reitillä, Äkonvesi ja Juurusvesi Nil
siän reitillä sekä Suvasvesi ja Koirusvesi, yhteinen pintaala on 890 km2. Kailan sillat, Jännevirta, Puutossalmi ja
Vehmersalmi jakavat Kallaveden järvialtaan useaan osaan,
joista avarimmat ovat Keski-Kallavesi ja Suvasvesi. Suvas—
vedestä alkaa Heinäveden reitti ja Kaliaveden eteläpäästä,
Koirusvedestä Leppävirran reitti.
Kallaveden läntisen laskuhaaran,

Leppävirran reitin, vedet

virtaavat rinnakkaisten Konnuskosken ja Naapuskosken kautta
Voipaanselälle, ja edelleen Leppävirran ja osa Möhköskosken
kautta Unnukanjärveen.

Koirusveden ja Unnukan korkeusero on
0,5 m. Konnuksen kanava uudistettiin vuonna 1972 syväväylälii

kennettä varten.
Unnukan eteläosasta reitti jatkuu useaa väylää myöten Kommin—
selälle ja edelleen Haukivedelle. Syväväyläliikennettä
varten rakennettiin Pussilantaipaleen avokanava ja uusittiin
Taipaleen kanava. Unnukanjärven ja Haukiveden välinen kor—
keusero on 4,7 m.

Yläpuolisen vesistön pinta—ala on Varkau—

dessa noin 17 000 km 2
3
taama 115 m /s.

,

...

jarvisyys 15,9

ja reitin keskivir—

Sorsaveden vesistö
Sorsaveden vesistö sijaitsee Rautalammin ja Kaliaveden ve—
sistöreittien välissä ja laskee Haukiveden Siitinseläile.
Vesistöalueen suuruus on 662 km2 ja järvisyys 20,5 %. Suu
rimmat järvet ovat Kuvansi 14 km2, Sorsavesi 63 km3 ja
Osmajärvi 8,4 km2.

Sorsavettä ja Kuvansin järveä yhdistää
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porattu Kilpivirta,

jossa on putousta 0,5 m.

Sorsavesi las
kee Sorsakosken kautta 18,3 m alemmalla tasolla olevaan
Osmajärveen. Vesistö jatkuu edelleen Ruokojärven, Mulajärven
ja näitä yhdistävien jokien kautta Haukiveteen. Kuvansiin,
Sorsaveteen ja Osmajärveen laskee useita järvirikkaita pieniä
vesistöj ä.
Kallaveden reitistö muodostaa vesirikkaan, vaihtelevan ja
monimuotoisen kokonaisuuden. Alueen pohjois— ja itäosille
ovat tyypillisiäpitkät,

koskirikkaat jokireitit.

Keski- ja

eteläosille ovat taas luonteenomaisia pitkät, toisiinsa
liittyvät järviallasketjut. Mahdollisuudet vesilläliikkumi—
sen eri muotoihin vaihtelevat huomattavasti alueen eri osis
sa. Suunnittelualue onkin tätä suunnitelmaa varten jaettu
viiteen osa—alueeseen (kuva 1)
1.

Iisalmen reitin vesistöalue

2. Nilsiän reitin vesistöalue
3. Kallaveden alue
4. Juojärven reitin vesistöalue
5.

Leppävirta

-

Iisalmen reitti

Varkaus alue
(alue 1)

muodostuu eteläosan järviallas—

ketjusta ja pohjoisosan koskirikkaista jokivesistöistä.
Yhtenäinen järviallasketju alkaa Iisalmen reitillä lijär—
vestä ja Haapajärvestä jatkuen Kallaveden reittiä aina
Haukivedelle ja edelleen Äla-Saimaalle saakka. Ällasketjuun
kuuluvat Iisalmen reitillä Haapajärvi,

lijärvi,

Kilpijärvi,

Porovesi,

Nerkoonjärvi ja Onkivesi. Viralliset väylät ulot
tuvat pohjoisessa lisalmeen. Vesistön korkeusero Porovedeltä

Kallavedelle on suhteellisen pieni,

noin 4 m ja Nerkoon sekä

Ähkiolahden sulkukanavat mahdollistavat vesiliikenteen vesis
tönosien välillä. Alue soveltuu hyvin matkaveneilyyn ja

veneretkeilyyn. Latvavesistöistä Sonkajärven reitti tarjoaa
parhaimmat edellytykset vesiretkeilyyn ja koskenlaskuun.
Nilsiän reitti

(alue 2)

käsittää Lastukosken kanavan yhdis

tämät Syvärinjärven ja Vuotjärven sekä näihin laskevat
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Nurmijoen, Tiilikanjoen,
kaat jokireitit.

Syvärin

Keyritynjoen ja Luostanjoen koskirik
-

Vuotjärven alueella ei ole viral

lista väylästöä. Vesikulkuyhteyden Kallaveden reitin väyläs
töön katkaisevat Vuotjärven ja Äkonveden välillä olevat
Juankoski ja Karjalankoski.

Syvärin ja Vuotjärven vielä suu

ressa määrin luonnontilaiset maisemat tarjoavat kuitenkin
erinomaiset mahdollisuudet vene ulkoilun ja vesiretkeilyn
harjoittamiseen. Latvareittien vaihtelevat ja koskirikkaat
vesistöt puolestaan soveltuvat vesiretkeilyyn ja koskenlas—
kuun.
Kallaveden alue

(alue 3)

käsittää useita vesipinnaltaan

samalla tasolla olevaa järviallasta.

Laajimmat ylitenäiset

vesialueet ovat Keski—Kallavesi ja Suvasvesi. Koko Kailaveden alueella on virallinen väyläverkosto. Hyvien yhteyk
sien ja vaihtelevien luonnonolosuhteiden ansiosta alue tar

joaa erinomaiset mahdollisuudet lähes kaikkien veneilymuoto
jen harrastamiseen. Parhaimmat edellytykset venematkailuun

ovat Iisalmen, Leppävirran ja erityisesti Heinäveden reitin
suunnille. Veneretkeilyyn hyvin soveltuvia ovat Kallaveden
lisäksi Iisalmen reitti,
Juojärven reitti

Juurus- ja Äkonvesi sekä Suvasvesi.

(alue 4)

muodostuu vesipinnaltaan samassa
tasossa olevista Juojärvestä, Rikkavedestä ja Kaavinjärvestä

sekä näihin laskevista jokivesistöistä järvialtaineen.
Alu
eella on virallinen väylästö Juojärvellä, Rikkavedellä
ja
Kaavinjärvellä. Juojärveltä on lisäksi yhteys Heinäveden

reittiin Varistaipaleen sulkukanavan kautta. Alue tarjoaa
lähes luonnontilaisten maisemien ansiosta erinomaiset
mah
dollisuudet veneretkeilyyn ja veneulkoiluun sekä venematkai—
luun Heinäveden reitiitä.

Vaikonjoen vesistöalue soveltuu

hyvin vesiretkeilyyn ja koskenlaskuun.
Leppävirta

Varkaus alue

(alue 5) käsittää Leppävirran kun
nan ja Varkauden kaupungin. Leppävirran suuret järvet tarjoa
-

vat hyvät mahdollisuudet veneilylle.

—‘

.-

-

.•.

,

.

-

ny

1

‘*

*

-

0

4-»r•’\

—4

4

‘4

0’

—

-

4

1

(

0’

14

/

4

—

‘4

4

—

2

4’

‘1

4

t

•0•’

/

7%....

)

w

i)
1)

13

21

16

Iijrvi

Porovesi

Nerkoonjrvi

210

KeskiKailavesi

104

108

Pohjois—
Kallavesi

Sotkanseik)
Koirusvesi

54

Ruokovesi

1)

18

Maaninkajrvi

KALLAVEDEN ALUE

118

27

Haapajärvi

Onkivesi

15

Ala
2
km

Kiuruvesi

IISALMEN REITTI

Järvi

590

2420

11 70

250

220

310

50

110

70

50

30

Tilav.
63
1

5,7

11,5

10,8

4,6

12,2

2,6

3,1

5,2

5,L1

1,9

)

1)

82,10

2)

82,15

81,50

8i,4

81,64

84,43

1,2)
85,04
1)

85,50

1 ,2)
86,19

82,39

85,54

1)

88,Li0

1,2)

NN+m

MW

86,29

1)

NN+m

m

2,0

MHW

Keski s.

Vedenko rkeudet

SUUNNITTELUALUEEN JÄRVIEN HYDROLOGISIA OMINAISUUKSIA

TAULUKKO 1

81,24

81,24

81,28

83,59

84,62

84,77

1)

N N +m

MNW

82,30

82,30

85,80

87,10

87,10

1)

nav.
N N +m

HW

81,25

81,25

84,30

85,30

85,30

1)

nav.
N N +m

NW

19

58

2)

56

2)

47

2)

-

2)45

1)

/5

15

3
m

MQ

2)
Saarikoski, yl

Puutossaimi

1)

Ruokov i rta

2)

Vi annonkosk i

2)

2)
Nerohvi rta

1)
Kai laveden tasossa

2)

vv. 1963-70

1)
vv. 1961-70

i)
vv. 1961-70

1)
vv. 1951-71

1)
vv. 1955-71

vv. 1962-70

oroveden tasossa 2)K0]jofl.
vi rta

1)
Kihiovirta

i)
N43+m

Huom.

-

490

10

88

Akonves i

Unnukka

600

76

Syvri

64

14

Sorsaves i

Kuvans 1

Osmajrv

120

1860

215

Juojätvi

8,4

690

67

Rikkavesi

SORSAVEDEN AL UE

200

26

Kaavinjrvi

JUOJRVEN REITTI

380

59

380

Vuotjärv

NILSIN REITTI

53

66

Melavesi
Muu ruves i

720

72

Juu rusves i

1910

210

10 m

km

63

Tilav.

2

Ala

Suvasves i

Järvi

8,7

10,3

7,7

7,9

6,4

5,6

5,3

5,6

10,0

9,1

m

Kskis.

101,01

1)

100,78

100,98

95,24

1)
96,38

1)
101,24

94,73

81,14

NN+m

MW

1)
95,32

81,20

NN+m

MHW

Vedenkorkeudet

100,32

ioo,64

94,34

93,92

80,91

NN+m

MNW

101,05

101,05

96,65

95,75

81,20

nav.
NN+m

HW

700,40

100,40

94,80

94,10

81,10

nav.
NN+m

NW

6

20

2)
27

2)
49

116

m/s

2

MQ

1961—70

1961-70

1961-70

1)
vv. 1965—74

1)
vv.

1)

vv.

1)

vv.

1)

2)

2)

Lastukoski

Juankoski

Kai laveden tasossa

vv. 1931—60

i)

Ka11aveden tasossa

Huom.

t)
t’j
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Sorsaveden reitin järvet, varsinkin Sorsavesi,
taan rikkonaisia ja syviä.

ovat rannoil—

Kuvansi ja Sorsavesi tarjoavat

hyvät edellytykset vesiretkeilyyn. Euvansi on aiemmin ollut
Kuivantaipaleen kanavan kautta yhteydessä Kymijoen vesistöön
kuuluvaan Paasveteen.
2.2

Kanava ei nykyisin ole käytössä /21/.

VESISTJEN VEDEN LAATU

Veneily liittyy läheisesti muuhun vesistön virkistyskäyttöön
kuten loma—asutukseen, virkistyskalastukseen ja matkailuun.
Myös veden laadulla on siten tärkeä merkitys veneilyn määrään.
Veden huono laatu sinänsä ei estä veneilyä.
Iisalmen reitin järville on tyypillistä korkea humuspitoisuus
ja siitä johtuva veden ruskea väri. Kesällä ja talvella esiin
tyy alusvedessä usein aihaisia happipitoisuuksia. Useat jär
vet kuten Kiuruvesi,

Porovesi ja Onkivesi ovat lievästi

rehevöityneitä ja niillä esiintyy ajoittain leväsamennuksia
ja -kukintoja. Latvavesissä ovat viipymät varsin pieniä,
joten veden laatu ei läpivirtauksen aikana ehdi muuttua mer
kittävästi. Vasta Maaninkajärven ja Ruokoveden altaissa viipy
mät ovat suurempia ja veden laatu paranee humuspitoisuuden
ja ravinteiden määrän vähetessä. Jätevesien vaikutus on ha
vaittavissa paikoin selvänä. Esimerkiksi Porovedessä Iisalmen
kaupungin alapuolella ja Onkivedessä Lapinlahden edustalla.
Nilsiän reitin järvien ravinnepitoisuudet ovat alhaisemmat
kuin Iisalmen reitillä. Latvavesien humuspitoisuus on melko
korkea maaston suoperäisyyden vuoksi.

Reitin alaosan järvet

kuten Syvän,

Vuotjärvi ja Juurusvesi ovat jo verraten km
kasvetisiä ja hyvälaatuisia. Järvien tilaan haitallisesti
vaikuttavana tekijänä on useille järville kuten Syvärille
ja Laakajärvelle vedenkorkeuksien voimakas säännöstely. Jäte
vesihaitat reitin alueella ovat paikallisia.
Juojärven reitin järvien vesi on varsin hyvälaatuista. Vain
muutamissa latvajärvissä veden korkea humuspitoisuus alentaa
sen käyttöarvoa.

Ravinnepitoisuudet ovat Rikkavedessä ja Juo

järvessä alhaiset.

Jätevesikuormitus on reitin alueella vä

häistä ja paikallista.
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Kallaveden alue ja Leppävirran reitti. Iisal
men ja Nilsiäi
reitit yhtyvät Keski-Kallavedellä.
Altaar pohjoisosan ve
den laadussa näkyy selvästi Kuopion asutu
ksen ja teolli
suuden jätevesien aiheuttamia haittoja.
Kerrostuneisuus
kausina on alusveden happipitoisuus ollut
alhainen ja
alueella on esiintynyt leväsamennuksia.
Altaan eteläisissä
osissa veden laatu on verraten hyvä. Koir
usvedellä ja Unnu—
kaila kevättalven happitilanne on syvä
nteissä ollut ajoit
tain melko huono. Tämä johtuu osittain
syvänteiden suppeu
desta. Suvasvesi on kirkasvetinen ja
hyvälaatuinen. Sen
keskiosat ovat melko syvät ja viipymä
verraten pitkä.
Haukivedessä on veden humuspitoisuus melko
alhainen. Var
kauden puunjalostusteollisuuden ja asutu
ksen jätevesikuormi—
tus on huomattava. Jätevesien vaikutus
ulottuu lähes 30 km:n
päähän kaupungista. Se on havaittavissa
erityisesti ligniini
pitoisuuden nousuna ja luontaista voima
kkaampana hapen kulu—
misena.
Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen
vesistöjen käyttö—
kelpoisuusluokitus. Suurin osa suunnitte
lualueen vesistöstä
kuuluu käyttökelpoisuusluokkaan II eli
se on laadultaan
hyvää. Erinomaiseksi eli laatuluokkaan
1 kuuluvaksi ei humus
pitoituuden vuoksi voida asettaa yhtään
suunnittelualueen
järveä.
Luokkaan III,

tyydyttävä,

kuuluvat Iisalmen reitti, Nilsiän
ja Juojärven reitin latvavedet, Koirusve
si ja Unnukka sekä
pienehköjä alueita jätevesien pilaamien
alueiden reunoilla.
Laadultaan välttäviksi eli luokkaan IV
kuuluviksi on luoki
teltu korkean ravinnepitoisuuden ja ajoit
tain esiintyvän hap
pivajauksen vuoksi Iisalmen reitin Nälä
ntö-, Niemis- ja
Haapajärvi. Jätevesien likaamia tai
pilaamia alueita on
Kiuruveden, Lapinlahden, Siilinjärven
ja Rautavaaran keskus—
taajamien sekä Iisalmen, Kuopion ja
Varkauden kaupunkien
teollisuuden ja asutuksen jätevesien
purkualueilla.
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2.3

ASUTUS

Suunnittelualue kuuluu suurimmaksi osaksi Kuopion lääniin,
mutta sivuaa kaakossa Pohjois-Karjalan ja Mikkelin lääniä.
Varsinaisen suunnittelualueen piiriin kuuluu kaikkiaan 17
kuntaa
Iisalmi,

Kuopion läänistä Kiuruvesi,
Lapinlahti, Varpaisjärvi,

Siilinjärvi, Nilsiä,
Tuusniemi,

Juankoski,

Vieremä,

Sonkajärvi,

Rautavaara, Maaninka,

Kaavi,

Kuopio, Vehmersalmi,

Leppävirta ja Varkaus. Outokumpu ja Heinävesi

on otettu suunnitelmassa huomioon lähinnä vesireittiverkos—
ton yhtenäisyyden vuoksi.

Kaupungit ja lähes kaikkien maa

laiskuntien keskustaajamat sijaitsevat vesistöjen rannalla.
Lisäksi suunnittelualueen vesistöjen läheisyydessä on useita
pienempiä taajamia.

Kartassa

(kuva 3)

on esitetty taajamien

sijoittuminen suunnittelualueelle. Alueen kunnissa asuneen
väestön kokonaismäärä vuonna 1978 oli noin 217 080,
noin kaksi kolmasosaa oli taajamaväestöä.

josta

Taajamaväestöstä

75 % asui Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa.

Suunnittelu—

alueen kokonaisväkiluvun ennustetaan vuoteen 2000 mennessä
kasvavan noin 3 prosenttia. Taajamäväestön ennustetaan kui
tenkin samanaikaisesti kasvavan 20 % haja-asutuksen vastaa
vasti vähentyessä.
Valtioneuvoston kanslian ja seutukaavaliiton kuntakohtainen
väestöennuste on esitetty taulukossa 2. Taajamakohtaisena
ennusteena on samassa taulukossa esitetty seutukaavaliiton
laatima ennuste /8/,/l0/.
2.4

SUUNNITTELUÄLUEEN VESIEN KÄYTTö

2.41 Y 1 e i s t ä
Vesistön monet käyttömuodot vaikuttavat useasti toisiinsa,
ja niiden edut saattavat olla vastakkaiset. Veneily ja
vesimatkailu voidaan katsoa vesien virkistyskäytöksi ja
siten ne liittyvät läheisesti muuhun vesien virkistyskäyttöön,
kuten loma—asutukseen, virkistyskalastukseen ja uintiin sekä
matkailuun,

ulkoiluun ja retkeilyyn. Veneilyn kannalta mer

kittäviä vesistön käyttömuotoja ovat myös uitto ja muu
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TAULUKKO 2

Väestökehitys Pohjois-Savossa kunnittain
1978
2000
—

1978

1980

1985

1990

2000

73 567

74 600

77 600

81 000

87 000

4 573

4 450

4 200

Sii]injrvi

14 378

3 900

3 650

15 150

16 300

Vehmersalmi

17 500

19 000

2 570

2 500

2 300

Hsalmi

2 050

1 850

22 131

22 600

24 000

Kiuruvesi

25 300

27 000

11 989

11 900

11 600

Lapinlahti

11 300

7 647

10 950

7 600

7 400

Sonkajrvi

7 150

6 900

6 882

6 750

6 150

Varpaisjrvi

5 550

5 100

3 766

3 700

Vierem

3 350

3 000

2 700

5 321

5 200

5 850

Juankoski

4 500

4 250

7 106

7 050

6 850

Kaavi

6 700

4 952

6 450

4 850

4 500

Ni1si

4 200

4 000

8 075

8 000

Rautavaara

7 750

7 500

3 603

7 250

3 500

Tuusniemi

3 200

2 900

2 650

4 390

4 200

3 850

3 500

3 200

Kuopio
Maaninka

Varkaus

24 536

24

4o

25 500

Leppävirta

26 400

11 694

27 500

11 550

11 050

10 550

10 000

Suunn i ttelua lue
yhteensä
217 180

218 050

220 450

223 050

229 450

(Valtioneuvoston väestösuunnite 1979/Seutukaavaliiton
suunnite)
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TAULUKKO 2

(jatko)

Taajamaväestö kunnittain Pohjois-Savossa
1978
1990
—

1978

J985

1990

67 100

70 ‘400

72 300

750

950

Sii]injrvi, kk.
Toivala—Vuorela

6 350
3 000

8 500
3 300

10 200
3 100

Vehmersalmi, kk.

500

600

700

14 900

18 500

20 100

Kiuruvesi, kk.

‘4 700

5 300

Lapinlahti, kk.

3 100

3 650

5 750
4 000

Sonkajrvi, kk.
Sukeva

1 250
700

1 600
750

1 800
800

Varpaisjrvi, kk.

1

100

1 300

1 1450

Vierem, kk.

1

150

1 i00

1 650

Juankoski,
Muuruvesi
Syneinen

2 300
420
280

2 800
p470
310

3 100

Kuopio, “keskeinen kaupunki—
alue”
Maaninka, kk.

Iisalmi, “keskusta”

kk.

1

050

500
3’40

Kaavi, kk.

1

500

1 800

2 000

Nilsi, kk.

3 300

3 800

4 050

Rautavaara, kk.

1 350

1

550

1 700

Tuusniemi, kk.

1 450

1

700

1 850

214 200

25 150

26 000

3 500

620
1 500

4 200
600
1 500

4 700

1145 020

160 130

169 440

Varkaus, taajamat
Leppvirta, kk.
Oravikoski
Sorsakoski

Suunnittelualue yhteensä

550
1 450
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vesiliikenne, vesivoimatalous, kalastus. sekä jossain määrin
myös vedenhankinta ja siihen liittyvä jätevesien johtami
nen.
Seuraavassa on käsitelty vesistön eri käyttömuotoja suunnit
telualueella. Veneilyä ja vesimatkailua on käsitelty myös
kohdassa 4.
2.42

Vesiliikenteen
en lii s tor jaa

ja

kulkuyhteyksi

Suomen liittyminen Venäjän yhteyteen vuonna 1809 Haminan
rauhanteossa avasi kaupalle ja vesiliikenteelle jälleen
yhteydet etelään.

Pietarin merkitys Savon markkina-alueena

tuli tärkeäksi ja vesiliikenne vilkastui.

1800-luvun alku

puolella Pohjois—Savon vesistön päähaarat Poroveden, Onkive
den ja Maaningan perukoilla olivat jo runsaan asutuksen
ympäröimiä,

ja kaipasivat parempia yhteyksiä etelään.

Par
haimmat mahdollisuudet tähän tarjosivat pitkät vesireitit.
Reiteillä oli kuitenkin useita koskia ja matalikoita, jotka
hankaloittivat matkantekoa.
Reitti Iisalmi

-

Suur-Saimaa

Liikenteen vilkastuessa tuli ajankohtaiseksi kysymys vesi—
reittien parantamisesta. 1800—luvun puoliväli muodostuikin
merkittäväksi koko Saimaan vesiliikenteen kannalta. Vuosien
1835-1840 aikana rakennettiin Taipaleen ja Konnuksen sulku—
kanavat.

Yhteyksien Suur-Saimaalle näin parantuessa lisään
tyi tarve väylien parantamiseen myös muilta osin. Iisalmen

reitillä perattiin Nerkoonvirta,

kaivettiin Tomperin kanava

ja rakennettiin Viannon sulkukanava sekä Ruokovirran avoka—
nava. Nämä työt saatiin päätökseen vuoteen 1852 mennessä,
jolloin yhteys lisalmesta Suus-Saimaalle oli valmis.
Yhteys merelle saatiin vuonna 1856 Saimaan kanavan valmistut
tua. Mittava rakennustyö suoritettiin vuosina 1844-1856.
Liikenteen voimakas kasvu ja aluskoon suurentuminen johtivat
väylästön uusimistarpeeseen myös Kallaveden reitillä. Taipa—
leen ja Konnuksen kanavat uusittiin vuosien 1865-1871 aikana.
Vuosina 1876-1878 rakennettiin Ruokovirran sulkukanava sekä
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syvennettiin Rahasalmi ja Voisalmi. Ähkiolahden sulkukanava
tehtiin vuosina 1866-1874 ja Nerkoon sulkukanava vuosina
1866-1869.

Taipaleen, Konnuksen, Ähkiolahden ja Nerkoon

kanavatyöt suoritettiin 1860-luvun lopun katovuosina. Kana
vatöiden aikana vallitsevaan nälänhätään ja kulkutauteihin
kuoli satoja työläisiä ja heidän perheittensä jäseniä.
Välillä Varkaus

—

Iisalmi jouduttiin tämän jälkeenkin teke

mään rakennus- ja perkaustöitä.

1800-luvun viimeisenä vuosi

kymmenenä uusittiin Ähkionlahden ja Nerkoon kanavien sulkuja.
1910-luvun lopulla tehtiin sulut uudelleen betonista ja
kivestä.

Lisäksi Kuopio

—

Iisalmi väylällä tehtiin syvennys—

ja perkaustöitä 1880-luvulla. Varkaus

-

Kuopio väylällä

suoritettiin suurisuuntaisia perkaustöitä vuosina 1910—1920
ja edelleen täydennystöitä 1930-luvulla.
Reitti Kuopio

-

Heinävesi

-

Savonlinna

Heinäveden kunta a eräät sen lähellä asuneet liikennöitsi
jät olivat anoneet,

että Suvasveden

—

Kermajärven välinen

väylä kanavoitaisiin “Kärängän virran kautta Palokin sahan
ja lastauspaikan ohi,

sekä Rusinvirran kautta Varisveteen

ja sieltä Saunavirran lastauspaikalle”.
Työ suoritettiin vuosina 1892-1895.

Vuonna 1895 aloitettiin

Karvion kanavan rakentaminen. Kanava avattiin liikenteelle
seuraavana vuonna. Vuonna 1902 oli suoritettu laivareitin
tutkiminen Suvasveden

-

Kermajärven

-

Joutsenveden väylällä.

Vuosien 1903-1906 aikana perattiin ja kanavoitiin tämä laiva—
reitti. Reitille tehtiin kolme sulkukanavaa: Kerman, Viho—
vuonteen ja Pilpan kanavat.
Reitti Kuopio

Karjalankoski

Eräät nilsiäläiset anoivat 1800-luvun lopulla perkauksien
suorittamista väylällä,

joka johti Kallavedestä Jännevirran

kautta Juurus- ja Muuruveteen,

sekä täältä edelleen Muurus—

kosken kautta Äkonveteen päättyen Nilsiään. Anomus hyväksyt
tiin ja laadittu työsuunnitelma käsitti Muuruskosken, Leveen—
salmen,

Palosalmen ja Karjalanvirran perkaukset sekä Putaan

kosken levittämisen ja syventämisen.

Työt alkoivat vuonna
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1896

tim
tim

ja saatiin päätökseen vuonna 1898. Karjalanvirta perat
ja oikaistiin.

Vuonna 1902 ja vuosina 1902-1904 perat

tällä väylällä olevat Hanhisalmi,

salmi. Edelleen väylää Kuopio

-

Tervasalmi ja Korte-

Karjalankoski syvennettiin

vuonna 1908 noin puolella metrillä. Vuosina 1926—1928 suori
tettiin huomattavia töitä väylän parantamiseksi perkauksin
ja syventäen.
Syvärin ja Vuotjärven välillä olevaa Lastukoskea oli perat
tu jo 1840—luvulla ja sitä oli tämän jälkeen voitu käyttää
veneväylänä. Veneet oli kuitenkin tätä varten hinattava
vintturin avulla koskea ylös. Lastukosken kanavointityö
aloitettiin vuonna 1904 ja sulkukanava valmistui vuonna
1906. Lastukosken kanavan rakentamisen ohella suoritettiin
perkaustöitä Muuraisvirrassa,

Sikinsalmessa,

Pajusalmessa,

Selkäsaaren karilla ja Syvärin lahdessa.
Edellä mainittujen töiden avulla oli saatu aikaan Syvärillä
ja Vuotjärvellä 80 km pitkä ja matalaveden aikana 1,60 m
syvä kulkuväylä, joka ulottui Vuotjärven etelärantaan, Vuot
järven ja Akonveden välille.

Juankosken ja Karjalankosken

yhteensä 14 metrin putous muodosti vielä esteen vesiliiken—
teelle. Tämän johdosta rakennettiin kapearaiteinen rautatie,
jonka avulla matkustajat siirrettiin vesistöstä toiseen.
Juojärven vesistö
1800-luvun lopulla olivat Juojärven reitin ympäristön asuk
kaat useasti tuoneet esille tarpeen Kaavinjärven, Juojärven
ja Varisveden kannaksien kanavoimisesta ja sitä varten tar—
peellisista tutkimuksista. 1900—luvun alkuvuosina ympäristön
kuntien edustajat jättivät anomuksen,

että Kaavinjärvi,

Rikka—
vesi ja Juojärvi kanavoitaisiin sekä yhdistettäisiin vasta
avattuun Kuopion
Heinäveden
Savonlinnan reittiin. Toteut—
—

—

tamiskelpoinen tutkimus ja suunnitelma tehtiin vuonna 1906
Juojärven reitistä.
Suunniteltu reitti oli seuraavanlainen: Kaavin
kirkonkylästä
Kaavinkosken kautta Rikkavedelle ja sieltä
edelleen Ohtaan—
salmen kautta Juojarvelle. Täältä suunniteltu
reitti jatkui
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Mönikkovirran,

Rattovirran ja Uittovirran kautta Patoonkos

ken ohi Taivallahteen,
Varislampeen,

josta oli kaivettava kanava ensin

sitten Varisjärveen ja vihdoin Suvasveden ja

Kermajärven välillä olevaan Varisselkään.

Suunnitelmaan

sisältyi Kaavinkosken perkaaminen avokanavaksi,
sulkukanava oli rakennettava Taivallahden

Varislammen

-

välille. Ävokanava tulisi myös Varislammen

jota vastoin

-

Varisjärven

välille. Neljällä yhdistetyllä sulkukanavalla varustettu
kanava tulisi Varisjärven

—

Varisselän välille.

Työt aloitettiin vuonna 1911

ja saatiin päätökseen vuonna

1915. Tällä tavoin saatiin koko laaja Juojärven vesistö
kulkuyhteyteen Saimaan vesien kanssa.
Latvavesistöt
Kallaveden reitin latvavesistössä suoritettiin myös väylän
parannustöitä. Eräs kohteista oli vesireitti, joka johtaa
lisalmesta länteen Poroveden ja Haapaveden poikki ja edel
leen Kiurujokea Kiuruveteen. Pieniä perkaustöitä suoritet
tiin Kiurujoessa vuonna 1866.

Poroveden ja Haapaveden väli

nen Kihlovirta perattiin vuosina 1883-1884.
Kiuruveden väylässä suoritettiin tutkimuksia vuosina 1897
ja 1899. Iisalmi
Nivansilta välisellä osalla suoritettiin
—

väylien perkaus ja avokanavointitöitä vuosina 1900-1 902.
Töitä jatkettiin reitillä vuonna 1903. Suunnitelman mukaan
väylätöihin kuului Nivankosken ohi kaivettava avokanava,
Keuvonkosken avokanava, Saarikosken sulkukanava, Syönnin—
kosken väylän oikaisu sekä Niskakosken ohittava avokanava.
Työ aloitettiin vuonna 1903 Saarikoskessa ja saatiin päätök
seen vuonna 1907. Saarikoskeen rakennettiin sulkukanavan
lisäksi järjestelypato,

uittoruuhi ja kalaportaat.

Väylämittaukset ja kartoitukset 1850-1880 luvulla
Vuoksen vesistön eräistä osista laadittiin ensimmäiset merikortit 1700-luvulla. Höyrylaivaliikenteen alettua kävi ilmi
vesiväylien vaarallisuus.

Säännöllistä tutkimusta ei oltu
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suoritettu,

eikä moniltakaan väyliltä ollut merikortteja.

Kuitenkin jo vuonna 1842 luotsikapteeni Broddin tekemästä
selvityksestä Varkauden
Kuopion väylästä käy ilmi, että
-

mainitulla linjalla oli tuohon aikaan 186 merkkiä vesil
lä
kulkeville aluksille.

Eversti J. Bartmanin johdolla vuosina 1856-1866 merk
ittiin
ja kartoitettiin Saimaan pääväylät kokonaisuudessaan.
Tämän
varsin perusteellisen selvityksen tuloksena valm
istuivat
ensimmäiset

“Purjelaivakartat Saimaan ja Kallaveden vesil
lä”. Bartmanin kuoltua vuonna 1856 kartoitusta jatko
i

majuri 1<. Lönneström.

Hän kartoitti varsinkin Mikkeli

-

Suur-Saimaa väylää. Lönneströmin ehdotuksesta reim
areitten,
kummelin ja valomajakoiden hoito siirtyi vuonna
1870 lii—

kennöitsijöiltä luotsilaitoksen tehtäväksi. Luot
silaitos
jatkoi myös väylien tutkimuksia ja merkitsemistä. Erill
inen

Saimaan ja Kallaveden luotsipiiri muodostettiin vuonn
a 1872.

Höyrylaivaliikenteen kehitys
1800-luvun alkupuoliskolla tapahtui vesiliiken
ne yksinomaan
purjelaivoilla. Höyrylaivaliikenteen alettuakin jäivä
t

purjelaivat verrattain yleisiksi aina 1900—luvulle
saakka.
Lisäksi monissa höyrykuunareissa käytettiin purje
ita apuna
selkävesillä ja merellä liikuttaessa.

Ensimmäisenä höyrylaivana tuli Saimaalle vuonna
1833 N.L.
Ärppen rakennuttama “Ilmarinen”, joka alkoi vesil
iikenteen
Joensuun
Puhoksen ja Joutsenon välillä. Kallaveden rei—
tille saatiin ensimmäinen höyrykäyttöinen
laiva “Kuopio”
vuonna 1846. Laivan rakennutti kondiittori C.G.
Viik ja se
liikennöi Kuopiosta Lauritsalaan.
-

Vuonna 1852 perustettiin Kuopion ensimmäinen liöyr
ylaivayhtiö,
Kuopion Höyrylaiva Oy. Toiminta alkoi “Kuopio”
laivalla.
Seuraava höyrylaiva, “Seura”, alkoi liikennöimise
n vuonna
1853. Lisäksi Kuopiossa oli tähän aikaan 10 purje
laivaa,
5 proomua ja 12 venettä. Vuonna 1863 aloitti liike
nteen
Kuopion
Pietarin välillä “Rauha”, joka myöhemmin siirtyi
—
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linjalle Kuopio

Viipuri. Vuonna

1865 Kuopiosta päästiin
laivoilla etelään Viipuriin, ja edelleen Pietariin saakka.
Laivat olivat:

-

“Seura”,

“Rauha”,

“Aho”

ja “Toivo”.

Vuonna 1875 oli Kuopiossa kaksi suurehkoa laivayhtiötä,
joiden laivat kulkivat ulkomaille saakka. Ne yhdistyivät mai
nittuna vuonna yhteisen johdon alaiseksi. Yhdistymisjuhlissa
päätettiin tilata kolme uutta laivaa,

“Konkordia”,

“Törnudd”

ja “Savotar”. Vuosia 1856-1878 voidaan sanoa höyrylaivojen
ensimmäiseksi kukoistuskaudeksi sekä kauko— että paikallis
liikenteessä.

Puutavaran menekki oli hyvä ulkomaille ja toi
maahan vierasta valuuttaa. Vuosien 1860-1870 vaihteessa oli
hiljaisempaa aikaa. Vuonna 1871 tapahtui jälleen käänne
parempaan. Vilkastunut talouselämä heijastui ulkomerenkulun
ohella myös sisämaan liikenteeseen. 1880-luku oli vilkasta
toiminnan aikaa.

Teollisuustuotannon arvon on arvioitu vuo
desta 1860 vuoteen 1890 nousseen kymmenkertaiseksi. Suurelta
osin teollisuuden kehitykseen on epäilemättä vaikuttanut
vesiliikenteen voimakas kehittyminen, joka mahdollisti tava
roiden kuljetuksen ennen rautateiden rakentamista. Vuosina
1891-1892 huljeni ulkomaan kauppa. Kuopion suuri laivayhtiö
joutui vaikeuksiin,

jotka kuitenkin johtuivat osaltaan myös
Savon radan valmistumisesta a liikenteen siirtymisestä
rautateille.
1900—luvun alun vuodet alkoivat kasvavan laivaliikenteen mer
keissä. Vuosina 1915-1917 kuljetettiin Venäjälle suuria mää

riä puunjalostusteollisuuden tuotteita, halkoja ja sotatarvik
keita. Tämä näkyi vilkastuvana liikenteenä myös Savon vesillä.
Tällöin ei rautatieliikenteen kilpailu tuntunut vielä lamaan
nuttavana.

1920-luvulla alkoi laivojen loistokausi hiljalleen
olla jo ohi. Vielä 1920-luvun korkeasuhdanteen aikana laiva
liikenteen määrä kohosi lähelle huippua, mutta sitten vuoden
1930 lamakauden aikana laski, eikä enää noussut läheskään
entiselle tasolle. Tärkeimmiksi kuljetusmuodoiksi tuli juna
ja autoliikenne.

Taulukossa 3 on kuvattu liikennemääriä Kon

nuksen ja Taipaleen kanavilla v.

1875-1965.

Konnuksen (—)
ja Taipaleen
(———) kanavien
tava tai i ikenteen
tonnimrien muu
tokset v. 1911
1965. Käyrät on
piirretty viisi—
vuosi ttai sten
keski arvojen
perusteella.
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Saimaan kanavan menetys oli lisäisku laivaliikenteelle.
Tavara- ja matkustajaliikenteen määrä väheni jyrkästi ja
auto— ja junaliikenne valtasivat edelleen laivojen ouutta.
Ainoastaan uitto jäi vesikuljetuksista merkittävänä jäljelle
ja sen merkitys kasvoi ratkaisevasti.
Paikallisliikenteen päävyiät
Vanhin paikallisliikenteen linja oli Kuopio
joka avautui vuonna 1864

-

Tuovilanlahti,

“Pääskyn” aloittaessa liikenteen.

Vasta vuonna 1874 Ähkionlahden kanavan valmistuttua vakiin
tui pohjoiseen päin suunnattu liikenne lapinlahdelle ja lisal
meeri asti.

Suurille laivoille tuotti reitti mataluutensa

vuoksi vaikeuksia. Tärkeä välietappi reitillä oli Maaninka.
Itäisen laivareitin pohjukka oli Muuruvesi ja Karjalankoski.
Syvän

ja Vuotjärvi tulivat 1860-1880 luvuilla höyrylaiva—

liikenteen piiriin.
Jännevirralta oli vanha sivureitti Kasurila
“Neiti” kulki vuodesta 1877 lähtien.

—

Pajukoski, missä

Sekä laiva että reitti

olivat suosittuja. Verrattain vähän käytetty oli siihen aikaan
itäisen reitin haara,
lä.

joka päättyi Karvionrantaan Heinävedel

Ensimmäisenä siellä kävi “Lilli” vuonna 1866.

Horsmalahti

ja Litmaniemi muodostuivat tärkeiksi välilaitureiksi.
Etelään päin kulkevat laivat pysähtyivät vasta Konnuksessa,
mutta sitä ennen oli välilaitureita, kuten Paukarlahti,
Sotkanniemi, Puutossalmi ja Räsälä.
lisalmesta liikennöitiin 1870—luvulta alkaen Kiurujoen suussa olevalle
Nivanmäelle. Reitin ensimmäinen alus oli pieni siipiratas
laiva “Seura”.

Kiurujoen kanavoinnin

valmistuttua vuonna

1906 avautui mahdollisuus laajentaa liikennettä lisalmesta
Kiuruvedelle saakka. Iisalmen
Ylivieskan rautatien valmis
—

tuttua vuonna 1926 tuli laivaliikenne Kiuruvedelle kannatta
mattomaksi. Myös reitillä Iisalmi
Vieremä kulki jonkin
—

aikaa aluksia.

Varhaisimmat hinaaja-alukset omisti Salahmin

rautatehdas. Vuonna

1898 aloitti “Vieremä” matkustaja— ja

tavaraliikenteen lisalmesta Vieremän kirkonkylään.
luvun puolivälissä liikenne lakkasi /2/,/12/.

1910—
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Uitto

ja

muu

tavaraljikenne

Nykyisestä vesiliikenteestä on matkustajaliikenne ja veneily
varsinaisesti suunnitelmaan kuuluvina käsitelty luvussa 4.
Uitto
Uitto edustaa merkittäviä taloudellisia arvoja alueen
teolli
suuden markkinapuun kuljetuksessa. Koko Vuoksen vesistön,
Kaila—
veden reitti mukaan lukien, hyvät luontaiset ‘uittomahdoiljsuu

det ja sen vaikutuspiirissä olevat runsaat
metsävarat ovat
merkittävästi vaikuttaneet Vuoksen vesistöalueen
puunjalostus
teollisuuden sijoittumiseen. Kallaveden reitin alueella
puun—

jalostusteo1lis on keskittynyt lähinnä Varkauteen
ja Kuo
pioon. Juankoskelia on lisäksi pieni kartonkitehdas
ja useis
sa kunnissa sahoja.
Uitto tapahtuu nykyisin yksinomaan nippu-uittona,
lopetettiin l960-luvulla. Uitto käyttää Iisalmen,

irtouitto

Juojärven,
Leppävirran ja Heinäveden reiteillä kanavoituja
laivaväyliä.
Niisiän reitillä voimalaitosten yhteyteen on rakennettu
nipunsiirtolaitteet nippu-uiton mahdollistamiseksi
Tärkeim
mistä uittoa paivelevista rakenteista voidaan
mainita alla—
mainitut sulkukanavat ja nipunsiirtolaitteet.
Iisalmen reitti:
Nilsiän reitti:

Nerkoon ja Ähkiolahden kanavat
Ätron, Juankosken ja Karjalankosken
nipunsijrtolaitteet

Juojärven reitti:
Heinäveden reitti:

Taivallahden ja Varistaipaleen kanavat
Karvion, Kerman, Vihovuonteen ja Pilpan
kanavat

Leppävirran reitti:

Konnuksen ja Taipaleen kanavat

Vanhat kanavat ja sulut on mitoitettu pelkästään
laivalii
kennettä varten. Ulton suorittaminen on niissä
hidasta sul—
kukammioiden pienten mittojen vuoksi, koska nippulautat

joudutaan sulutettaessa hajoittamaan pieniin yksikköihin.
Uiton vaatimukset on kuitenkin otettu huomioon
syväväylän
teon yhteydessä uusittaessa Taipaleen ja Konnuksen
kanavia.
Samoin uusinnan alaisilia Nerkoon ja Ähkiolahden
kanavilla.
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Uiton suunnittelualueella toimittaa Savon Uittoyhdistys
Taipaleen kanavan alapuolelle asti. Uittokausi kestää yleen
sä toukokuun puolivälistä marraskuun puoliväliin.
Taulukossa 4 on esitetty uitettujen puumäärien kehitys
vuosina 1972-79 eri reiteillä. Suunnittelualueen uittoväylät
ja nipunpudotuspaikat on esitetty kuvassa 4.
Muu tavaraliikenne
Tavaraliikenteen määrissä tapahtui huomattavaa nousua
syväväylän valmistuttua vuonna 1972 Kuopioon. Vuonna 1978
syväväylää jatkettiin edelleen Siilinjärvelle. Pääosan
kuljetetusta tavarasta muodostavat nestemäiset polttoaineet.
Ne olivat vuonna 1978 noin 90 % koko kuljetetusta tavaramäärästä. Muita kuljetettuja tavararyhmiä olivat esimerkiksi
raakamineraalit,

sahatavara ja erilaiset puunjalostusteolli

suuden tuotteet sekä lannoitteet. Alla on esitetty Konnuksen
kanavan tavaraliikennemäärät vuosina 1972-78.
Konnuksen kanavan tavaraliikenne vuosina 1972-78
Vuosi

Tavaramäärä
ylöspäin

ft)

alaspäin

1972

20 190

335

1973

24 380

6 715

1974

107 247

9 396

1975

61

126

6 557

1976

46 909

10 148

1977

61

573

9 993

1978

79 143

24 159

/11/, /17/

1 972
1973
1974
1 975
1 976
1977
1978
1979

Vuosi

1972
1973
1974
1975
1 976
1977
1 978
1979

Vuosi

TAULUKKO 4

607
806
662
394
403
581
947
760

1

292
966
856
975
693
804
598
741

336
126
824
133
993
410
552
951

Leppävirran reitti
Konnus

301
238
255
204
168
205
191
246

Iisalmen reitti
Ähkiolahti

1973
—

935
028
740
900
430
877
240
844

1979

196
265
278
242
321
304
310
422
944
381
022
688
845
292
154
281
878
617
655
765
524
496
396
517
105
371
860
566
003
382
060
499

Taipale
ylöspäin alaspäin

221
218
178
129
102
99
46
72

Nilsiän reitti
Karj alanvirta,
alapuoli

Uittomäärät eri väylillä v.

57O7

665
121
764
359

35 031
22 812
17 845

20

87
61
53
65

Juojärven reitti
Reitin kanavat

(k—m3)

177
75
78
69
80
63
44
51

848
248
471
722
009
048
112
667

Heinäveden reitti
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2.44

Vesien

2.441

Loma-asutus

virkistyskäyttö

Suunnittelualue kuuluu luonnonmaantieteellisen aluejaon
mukaan Järvi—Suomen alueeseen, jossa yleisesti on luonnon
puolesta hyvät edellytykset lomanvietolle ja virkistykselle.
Rakentamattomia ranta—alueita on vielä runsaasti ja vesis—
töt pääosiltaan virkistyskäyttöön soveltuvia.
Alueella oli v. 1978

10 893 loma-asuntoa.

Seutukaavaliiton
ennusteen mukaan loma-asuntomäärä olisi v. 1990 lähes
16 000. Alueen loma-asuntojen (lukumäärä) maksimikapasiteetti

olisi lähes 44 000. Kuntakohtaiset loma-asuntotiedot on esi
tetty taulukossa 5.
Kuvassa 5 on esitetty loma-asutuksen sijoittuminen alueelle
vuonna 1978. Kuvasta nähdään, että loma-asutus on tiheintä
Kuopion ympäristössä. Melko tiheää loma-asutus on Varkaus
Leppävirta välillä. Loma-asutus on harvaa alueen pohjois— ja
koillisosassa. Loma—asuntokanta on kasvanut 1970—luvulla
-

suunnittelualueella noin 400:lla vuotta kohden. Kasvuvauhti
pysynee lähivuosina lähes vakiona.
Loma—asunnon omistamiseen liittyy läheisesti myös veneen
omistaminen. Siten loma—asutus ja sen kasvu lisää myös
veneilyä ja vesilläliikkumista. Alueilla, missä loma—asunto
tonttien tarjonta on vähäistä,

saatetaan loma—asunnon sijasta
hankkia suurikokoinen vene ja siten veneilystä tulee erään
lainen loma—asumisen korvike. Suunnittelualueella tällainen
seutu on Kuopion ympäristö /7/.
2.442

Retkeily,

ulkoilu ja uinti

Ulkoiluun ja retkeilyyn käytetään suunnittelualueella pää
asiassa muita kuin juuri ulkoilua varten varustettuja aluei
ta. Merkittäviä ovat taajamien lähirannat ja saaristot sekä

eräät jokireitit,
kohteina.

jotka toimivat veneilyn ja vesiretkeilyn
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TAULUKKO 5

Loma—asutus

Nykytilanne
1978

Ennuste
1990

2 973

3 500

Maaninka

413

600

1

Siilinjärvi

716

1

280

2 260

Vehmersalmi

746

1

230

3 420

Iisalmi

492

960

2 130

Kiuruvesi

398

530

1

600

Lapinlahti

472

670

1

730

Sonkajärvi

317

440

2 050

Varpaisjärvi

156

250

980

Vieremä

205

320

950

Juankoski

442

$10

1

760

Kaavi

357

550

1

810

Nilsiä

510

760

2 480

Rautavaara

157

280

1

Tuusniemi

545

890

2 430

Varkaus

276

300

630

718

2 300

9 750

10 893

15 670

43 830

Kuopio

Leppävirta
Suunnittelualue
yhteensä

1

Pohjois—Savon seutukaavaliitto

Maks imikapas i—
teetti

6 420
890

540
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Ulkoilun

j

koitettu

luorniossa vaeltelua

retkeilyn kannalta merkittävät alueet on tar

ja

siitä nauttimista varten,

eikä niiltä yleensä edellytetä muita kuin jätehuoltoon liit
tyviä varusteita. Virkistyskäyttö ei ole niin tehokasta,
että se rajoittaisi alueiden käyttöä maa- ja metsätalous
alueina.

Suunnittelualueen poikki Kuopiosta Nilsiän kautta

Rautavaaralle on suunniteltu valtakunnallista retkeilyreittiä.
Vesihallituksen vuonna 1972 tekemän valtakunnallisen uima—
rantatutkimuksen mukaan harrastettiin loma—aikana eniten
uintia, veneilyä ja kalastusta.

Suunnittelualueella oli tut

kimuksen mukaan yhteensä noin 100 yleistä uimarantaa. Eniten
uimarantoja on Kuopiossa. Uimarantojen lukumäärää voidaan
pitää tyydyttävänä. Veden laatu uimarannoilla on ollut kohta
lainen.
2.443

Matkailu

Suunnittelualueen matkailulliseen asemaan vaikuttavat lähinnä
alueen luonnonolosuhteet sekä sen liikenteellinen asema ja
liikenneverkoston kehittyneisyys.

Luonnon puolesta alue tar

joaa hyvät edellytykset matkailulle ja siihen liittyvälle
virkistäytymiselle.
Alueen matkailupalveluja ja —kohteita on tarkemmin käsitelty
luvussa 5.
Perinteeseen ja henkilöhistoriaan liittyvistä museoista mai
nittakoon Ortodoksinen Kirkkomuseo Kuopiossa,
laisen Museo Nilsiässä,

Paavo Ruotsa

Juhani Ahon Museo Iisalmella1

Emil Halosen Museo Lapinlahdella Heinäveden 1uostarit ja
Kuopion ulkomuseo.
Kulttuuriarvoltaan merkittävin ohjelmallinen tapahtuma on
Kuopio tanssii ja soi viikko.Nilsiässä järjestetään joka kesä
Bach-viikko.
Kallaveden reitin alueella tieverkoston rungon muodostavat
alueen halki etelä-pohjoissuunnassa kulkeva valtatie 5 ja
siltä Joensuuhun,
Nurmekseen,

Pieksämäelle,

Viitasaarelle,

muut valta— ja kantatiet,

Jyväskylään,

Suolahteen,

Pyhäsalmelle ja Ouluun haarautuvat
jotka on esitetty kuvassa 3.
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Älueellisista matkailuorganisaatioista toimii suunnittelu—
alueella seuraavat: Ylä-Savon Matkailuyhdistys ry, KeskiSavon Matkailuyhdistys ry ja Kuopion Matkailupalvelu
Oy.
Matkailun Edistämiskeskuksella
toimisto,

2.45

(MEK)

on Savonlinnassa alue-

jonka toimipiiriin suunnittelualue kuuluu /1/,/5/.

Kalastus

ja

kalatalous

Kalastajat ovat huomattava vesilläliikkujaryhmä. Ammatti
kalastajien määrä on vähenemässä, mutta virkistys— ja vapaa—
ajankalastus kasvanee tulevaisuudessa. Virkistyskalastus on
olennainen osa loma—asumista ja vesiulkoilua.
Iisalmen reitin järville on tyypillistä mataluus ja rehevyys.
Kalastolle on haittaa talviaikaisesta hapenvajauksesta sekä
säännöstellyillä järvillä kevättalven alhaisesta vedenkor—
keudesta.
Nilsiän reitilläovatjärvien ravinnepitoisuudet pienempiä
ja
happipitoisuus suurempi kuin Iisalmen reitillä. Syvärillä ja

Laakajärvellä haittaa kalastusta vedenkorkeuksien voimakas
säännöstely.

Pohjois—Kallavesi ja Juurusvesi ovat kalastuksen kannalta
lähes luonnontilassa. Savon Sellu Oy:n ja Kuopion kaupungin
jätevesikuormitukset haittaavat kalataloutta Keski-Kallave—
dellä. Sotkanselkä, Koirusvesi ja Unnukka ovat kalaston
kannalta lähes luonnontilaisia.
Varkauden alapuolella teollisuuden ja asutuksen jätevedet
ovat pilanneet kaupungin lähivedet, mutta kauempana Hauki
vedellä on runsas ja monipuolinen kalakanta.
Juojärven reitti Suvasvesi mukaanlukien tarjoaa sisävesien
tärkeimmille arvokaloille hyvät elinolosuhteet. Suurin haitta
kalastolle aiheutuu Palokin voimalaitoksesta.
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Kallaveden reitin alueella oii 20 000 ruokakuntaa o suo
rittanut kalastuksenhoitomaksun. Kalastuksen harjoittaj ia
ruokakuntaa kohden on noin 2 henkilöä. Täten tulee kalasta
jien kokonaismääräksi suunnittelualueella 40 000. Kuopion
vesipiirin vesitoimisto suoritti vuonna 1971

laajan kalastus

kyselyn Kallaveden reitin vesien käytön kokonaissuunnitelmaa
varten.

Jäljempänä esitetyt tiedot perustuvat tähän kyse—

lyyn.
Kalastuksen harjoittajat jakaantuivat eri ryhmiin seuraavasti:
Ammattikalastajat 0,2 %,

sivuammattikalastajat 1,4 %, koti

tarvekalastajat 43,7 % ja urheilu- sekä virkistyskalastajat
54,7 %. Ämmattikalastajia on Onkivedellä, Keski-Kallavedellä,
Suvasvedellä ja Koirusvec9ellä. Virkistyskalastajien osuus on
Iisalmen ja Kuopion kaupunkien lähialueilla suurempi kuin
muualla. Koko alueen virkistyskalastajien määrä on kuitenkin
suhtellisen vähäinen verrattuna maamme tiheimmin asuttuihin
seutuihin.
Kallaveden reitin alueen vuotuinen kalansaalis oli vuonna 1970
noin 1,2 milj. kg,

josta ammattikalastajien osuus oli 150 000

kg. Järvihehtaaria kohti oli kalansaalis 6,5 kg.

Saalismäärät

jakaantuivat vuonna 1970 kalalajeittain seuraavasti:
Kalalaji

Saalis, kg

Osuus,

Hauki

287 000

24,1

Muikku

280 000

23,5

Ahven

225 000

18,9

Lahna

138 000

11,6

Särki

101

000

8,5

Made

77 000

6,5

Kuha

22 000

1,8

Siika

22 000

1,8

Kuore

20 000

1,7

Säyne

11

000

0,9

800

0,1

5 000

0,4

Taimen
Muut

%
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Taloudellisesti tärkeimmät saliskalat ovat
hauki, muikku,
ahven, lalina ja paikoin myös made. Hauen ja
muikun osuus
koko saaliista on suunnilleen puolet.
Keski-Kallavesi ja
Suvasvesi ovat keskeisimmät muikkuvedet. Mui
kkusaaliit vaih
televat huomattavasti vuosittain, sillä ajoit
tain ilmenee
Kallaveden reitillä lähes täydellisiä muikk
ukatoja. Kuha,
siika, säyne ja taimen ovat kaikkialla saali
issa sattuman—
varaisia, joten niiden nimenomaista pyyn
tiä tuskin missään
on mahdollista harjoittaa.
Rapuja saatiin vuonna 1970
23 000 kpl. Rapukanta on paikoin
toipumassa aikaisemmin esiintyneestä rutto
kuolemasta.
Urheilukalastukseen sopivia alueita Kallaveden
reitillä ovat
Luvejoki, Raudanjoki, Sukevanjoki, Nurmi
joki, Tiilikanjoki,
Keyritynjoki, Luostanjoki ja Vaikkojoki. Edel
lisiin rinnas

tettavissa olevia urheilukalastukseen sopi
via paikkoja
alueella ovat lisäksi Konnuskosket Lepp
ävirralla ja Kerman

kosket Heinävedellä

/21/.

3.

TAVOITTEET

3 .1

YLEISTÄVOITTEET

Kallaveden reitin vesistö tarjoaa hyvät edell
ytykset virkis
täytymiselle ja matkailulle. Mahdollisuudet
veneilyyn ja
vesilläliikkumiseen ovat suunnittelualueella
hyvät. Alueen
suuret järvialtaat soveltuvat hyvin sekä
laivamatkailuun
että veneilyyn sen eri muodoissa. Reittives
istöt puolestaan
soveltuvat kevyellä kalustolla tapahtuvaan
vesiretkeilyyn.
Vaikkojoki ja Nurmijoki ovat myös valtakunn
allisesti mer
kittäviä koskenlaskureittejä. Saimaan alueen
seutukaavalii—
tot, matkailun edistämiskeskus ja vesihallitu
s ovat yhdessä
vuosina 1976—1 979 laatineet veneväyliä, satami
a ja palveluja
esittelevän vesimatkailukartaston, joka
kattaa myös suunnit—
telualueen. Kartta on uusittuna julkaistu maanmittaushallituk
sen toimesta v.

1982.
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Suunnittelualueen nykyistä veneretkeilyä ja -matkailua ra
joittaa satamaverkoston ja veneilyyn liittyvien palvelujen
puutteellisuus. Veneilyn kehittäminen alueella edellyttääkin
veneilyn ja vesimatkailun nykytilan ja tarpeiden kartoitta
mista sekä veneilyn ja vesimatkailun edistämiseen tarvitta
vien toimenpiteiden selvittämistä.
Tämän suunnitelman päätavoitteena on alueen luontaisten
edellytysten kartoittaminen veneilyn kannalta ja veneilyn
sekä vesimatkailun kehittäminen siten, että vesistöihin liit
tyvät mahdollisuudet tulevat tasapuolisesti hyödynnetyiksi.
Tavoitteena on toteuttamiskelpoinen suunnitelma,

joka palve—

lisi sekä kuntia että muita viranomaisia veneilyyn liittyviä
päätöksiä tehtäessä.
Suunnitelmassa on tarkoitus ottaa huomioon myös vesistön muut
käyttömuodot, erityisesti uitto, loma-asutus ja kalastus,
jotta ristiriidat veneilyn ja muiden käyttömuotojen välillä
olisivat mahdollisimman vähäiset.
Veneilyharrastusta pyritään edistämään eri veneilymuotojen
toimintamahdollisuuksia parantamalla. Veneilyn osalta tavoit
teena on veneilyreitistön aikaansaaminen. Tässä ovat keskei
sinä tehtävinä eri tarkoituksiin sopivien reittien osoittami
nen,

opastuksen ja informaation järjestäminen, rantautumis
alueiden varaaminen sekä satamien rakentaminen.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään suunnittelualueella
vakinaisten asukkaiden veneilytapoihin sekä heidän tarpei
siinsa satamien, väylien ja reittien osalta.
3.2

TAVOITTEET VENE ILYMUODOITTÄIN

3.21

Veneulkoilu

Veneulkoilua voidaan harrastaa lähes kaikilla suunnittelualu—
een järvillä.

Luonteeltaan paikallisina ja kestoltaan lyhyenä

veneulkoilu ei aseta sanottavia vaatimuksia reitistön suhteen.
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Taajamien 1hivesill tulisi veneulkoilun tarpeet ottaa
huomioon vesien ja rantojen käytön suunnittelussa. Satamien
osalta on tavoitteena saada asutuskeskusten lähistölle
ja
muihin veneilyn lähtöpisteisiin venesatamia ja -valkamia
veneulkojluun käytettävän kaluston säilyttämistä varten.
Taajamien lähivesiltä ja muilta vilkkaimmilta veneulkoilu

alueilta tulee varata riittävästi lyhytaikaiseen oleskeluun
sopivia rantautumispaikkoj a.
3.22

Vesiretkeily

Vesiretkeilylle on suunnittelualueella hyvät mahdollisuudet.
Vaikkojoki ja Nurmijoki lukuisine koskineen soveltuvat
erinomaisesti vesiretkeilyyn.

Suurilla järvillä vesiretkeilyrejttien tulee olla suojaisia
ja mieluummin erillään muun vesiliikenteen käyttämistä

reiteistä. Tavoitteena on järjestää vesiretkeilyä varten
erityisesti koskireittejä sekä kiertoreittejä, joiden lähtö—

ja paluupaikka ovat lähellä toisiaan. Lisäksi pyritään sel
vittämään vesiretkeilyn kannalta merkittäviä yhteyksiä
suunnittelualueelta ympäröiviin muihin vesistöalueisiin.

3.23

Veneretkeily

ja

—matkailu

Suunnittelualueella voi veneretkeilyä harjoittaa kaikilla
suurilla järvialtailia.
Nykyinen väylästö riittää aika hyvin veneretkeilyn ja
—matkailun tarpeisiin, sillä etenkin venematkailu on varsin
suppean kansalaisryhmän harrastusmuoto. Kuntakeskuksiin ja
tärkeimpiin kyläkeskuksiin ja matkailukeskuksiin tulee saada

väylä tai reitti.

Pääveneilyalueen ulkopuolella reittejä tai väyliä tarvitaan
muutamilla alueen suurilla järvillä, kuten Syvärillä ja
Vuotjärvellä.
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Purjeveneellä tapahtuva retkeily ja matkailu on mahdollista
vain pääväylillä ja niiden tuntumassa. Purjeveneet asetta
vat väylän syvyydelle,

leveydelle ja varsinkin alikulkukor

keudelle suurempia vaatimuksia.

Suunnittelualueella tulee

purjehti joiden tarpeet ottaa huomioon etenkin Kallaveden
alueella, koska se muodostaa keskeisen purjehdusalueen
Kuopiosta lähteville veneille.
Satamien osalta on tavoitteena satamaverkoston kehittäminen
sellaiseksi, että se palvelisi myös veneretkeilyn ja
-matkailun tarpeita. Kotisatamien tulisi olla palveluiltaan
monipuolisia, ja tärkeimmissä satamissa tulee polttoainehuol—
to saada rannan tuntumaan. Vieras- ja huoltosatamaverkkoa
tulee kehittää ja näiden satamien tulisi olla helposti
saavutettavissa myös suurilla veneillä. Veneretkeilyä varten
on varattava rantautumispaikkoja,

jotka olisivat sopivia

virkistystarkoituksiin.
3.24

Veneurhejlu

Veneurheilu ei aseta vaatimuksia niinkään reittien ja kohtei
den suhteen kuin harrastusalueiden ja niihin liittyvien sata

mien suhteen.

Kilpasoudussa ja —melonnassa käytetään yleensä
vakiintuneita suojaisia vesialueita suurten keskusten lähei
syydessä.

Nämä,

samoin kuin ratapurjehdukseen käytetyt alueet
tulee mahdollisuuksien mukaan suojata häiritsevältä käytöltä.
Moottorivenekilpailujen ja vesihuilidon harrastusalueet tulee
sijoittaa siten, ettei muille vesillä liikkujille aiheudu

vaaraa. Melua ja häiriöitä aiheuttavat veneilytoiminnat
tulee sijoittaa riittävän etäälle asutuksesta, loma-asutuk
sesta ja muusta virkistystoiminnasta.
3.25

Muu

veneiden

käyttö

Muu veneiden käyttö sisältää lähinnä veneiden käytön kalas
tuksessa ja kulkuyhteyksien takia. Suunnittelualueella eri
tyisesti Vehmersalmella vene on tärkeä kulkuväline. Saarissa
oleviin loma—asuntoihin kuljetaan luonnollisesti veneellä.
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Tätä tapahtuu paljon Kuopion lähivesillä. Erityistä huomi
ota
on kiinnitettävä saariston asukkaiden yhteysliikenteeseen
.
Reitistön osalta on tavoitteena runsaimmin käytettyjen koke
musperäisten reittien saattaminen turvallisemmiksi merkit—
seinällä ne sekä maastoon että kartalle. Myös huomattavasti

matkaa pidentävien esteiden poistaminen tulee kysymykseen
.

Tärkeimpiin kohteisiin olisi rakennettava ainakin yleinen
laituri. Myös kyläkeskusten venerantojen tarve tulisi sel

vittää ja tarpeIlisiin kohtiin varata veneranta ja mahdo
l
lisesti rakentaa laituri. Loma—asutuksen tarpeisiin tulisi

varata venerantoja lähtöpaikkoihin,
3.3

joihin on tieyhteys.

LÄIVAMATKÄILU

Nykyinen väylästö riittää muutamin parannuksin myös laivaliikenteen tarpeisiin. Tavoitteena on saada väylä kunta
keskusten lisäksi myös tärkeimpiin matkailukohtaisiin.
Satamien osalta on tavoitteena saada kuntakeskuksiin ja
merkittäviin matkailukohteisiin laivoja varten käyttökel
poiset laiturit. Laitureita tarvitaan matkustajien ottamis
ta ja jättämistä varten myös tärkeimpiin kyläkeskuksiin
ja esimerkiksi paikkoihin, joihin on hyvä tieyhteys.

Laivaliikenteen kehittämiseksi olisi sopivien kohteiden
löytäminen tärkeää. Vesi- ja maaliikenteen yhteensovittami

nen niin, että matkan voi esimerkiksi aloittaa laivalla
ja
jatkaa linja-autolla tai junalla, saattaa vilkastuttaa
järvimatkailua,

samoin kuin matkailun markkinointiorgani

saatioiden yhteistyö.
3.4

OSA-ALUEITA KOSKEVAT TAVOITTEET

Iisalmen reitin vesistöalueella ovat vesistöjen rannat
tiheästi asuttuja. Tämän alueen päätavoite on veneilymahdol

lisuuksien järjestäminen paikallisille asukkaille. lisalmes—
ta lähteviä väyliä ja reittejä tulisi kehittää, samoin
Iisalmen satamapalveluita.

Iisalmen reitin järvien veden ja
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rantojen

laatu rajoittaa alueen venematkailua, josta
pääosa keskittyy lisalmesta etelään suuntautuyan laiva
väylän varrelle.
Nilsiän reitin vesistöalueella katkaisevat Vuotjärven ja
Äkonveden välillä olevat Juankoski ja Karjalankoski kulkuyhteyden Kallaveden reitin väylästöön. Syvärin ja Vuot
järven vielä suuressa määrin luonnontilaiset maisemat tar
joavat erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja vesiretkei
lyn kehittämiseen. Tätä tukevat Syvärin rannalla olevat
matkailuyritykset. Nurmijoki soveltuu hyvin koskenlaskurei
tiksi. Tiilikanjoella ja Keyritynjoella tulisi kehittää
vesiretkeilyä.
Kallaveden alue tarjoaa hyvien vesiyhteyksien ja vaihtelevien
luonnonolosuhteiden ansiosta erinomaiset mahdollisuudet lähes

kaikkien veneilymuotojen harrastamiseen. Alueen veneilytoimin
nan keskus on Kuopio, jonka satamapalveluita tulisi edelleen
parantaa. Kuopion lähivesille tulee varata riittävästi luon
nonsatamia kaupungista lähteviä veneilijöitä varten. Satama
verkkoa tulee kehittää Kuopiosta Saimaalle johtavien väylien
varsilla.
Juojärven reitin vesistöalue tarjoaa lähes luonnontilaisten
maisemien ansiosta erinomaiset mahdollisuudet veneretkeilyyn
ja veneulkoiluun sekä matkaveneilyyn Heinäveden reitiltä.
Satamia tulisi parantaa ennenkaikkea alueen kirkonkylissä.
Vaikonjoen vesistöalueella tulee kehittää vesiretkeily— ja
koskenlaskutoimintaa. Sorsaveden reitin kautta tulisi raken
taa vesiyhteys Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueiden välille.
Ennen tämän yhteysväylän rakentamista alueella joudutaan
päähuomio kiinnittämään paikallisten veneilijöiden tarpei
sun.

58

3.5

MUUT SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT TEKIJÄT

3.51

Uitto

Uiton aluevaraustarpeet, kuten nipunpudotuspaikat, puutava
ran varastoalueet ja suojapaikat väylien varrella, on suun
nittelussa otettava huomioon.

Tällöin on toisaalta pyrittävä

vähentämään tarpeetonta veneilyä uiton kannalta ensisijaisil
la vesialueilla ja samalla estämään mahdolliset vaaratilan
teet sekä toisaalta on pyrittävä suojaamaan veneilyn ja laiva—
matkailun kannalta tärkeät satama—alueet ja rantautumispaikat
muulta häiritsevältä toiminnalta. Veneilyä haittaavat vanhat
käytöstä poistetut uittolaitteet olisi poistettava.
3.52

Muu

vesien

virkistyskäyttö

Suunnittelualueen kuntien virkistys- ja ulkoilualueet tuli
si sijoittaa siten, että ne olisivat vesitse saavutettavissa,
mikä lisäisi niiden käyttömahdollisuuksia.
Veneilyn kannalta ensisijaiset kohteet,

lähinnä tarpeellisim

mat rantautumispaikat tulee suojata loma-asutukselta tai
muulta rakentamiselta. Erityisesti suurten asutuskeskusten
lähistöllä tarve rantautumispaikkojen suojaamiselle on
suuri, koska vapaille rannoille kohdistuu loma-asutuspainet—
ta

ja toisaalta veneulkoilu vaatii rantautumispaikkoja

nimenomaan asutuskeskusten lähistöltä. Reittien ja rantautu—
mispaikkojen sekä häiriötä tuottavien veneilytoimintojen
osoittamista keskeisimpien loma-asutusalueiden lähistölle
tulee välttää. Venevalkamia tulisi osoittaa myös saariin
sijoittuneen loma—asutuksen tarpeisiin. Huolto— ja vieras—
satamat on suunniteltava siten, että ne palvelevat myös
loma—asutuksen tarpeita.
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3.53

K a 1 a s t u

5

Veneily— ja vesimatkailureittejä suunniteltaessa olisi
otettava huomioon myös kalastus ja sen tarpeet. Mahdollisuuk
sien mukaan tulisi välttää veneilyreittien ja -alueiden
osoittamista tärkeiksi katsottaville kalastusalueille ja
kalojen lisääntymisalueille.
Merkittävien kalastusalueiden läheisyyteen rakennettavissa
satamissa tulisi olla lastin purkamismahdollisuus. Näiden
satamien sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota siihen,
että kulkuyhteydet kalojen jalostuslaitoksiin ja markkinointikohteisiin olisivat riittävän hyvät.
3.54

Ympäristönsuojelu

Vesimatkailuun ja -retkeilyyn liittyvistä haitoista on mer
kittävimpiä ranta-alueiden roskaaminen ja kuluminen. Muita
luonnolle aiheutuvia haittoja ovat öljyn ja polttoaineiden
joutuminen veteen, peräaaltojen ja potkurivirtojen aiheutta
mat haitat ja etenkin melu. Luonnon roskaantuminen tulisi
pyrkiä estämään järjestämällä satamiin ja rantautumispaik
koihin jätehuolto.
Reittejä ja rantautumispaikkoja ei saisi sijoittaa siten,
että aiheutetaan kulutuspainetta arvokkaille luonnonsuojelu—
tai maisemakohteille. Tietyillä alueilla tulisi liikkumista
rajoittaa. Veneilyn häiriövaikutusten vähentämiseksi olisi
ainakin moottoriveneily kokonaan estettävä pienillä sulje
tuula vesialueilla ja tärkeimmillä kalaston ja linnuston
suojelualueilla.
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4.

VENEILYN

JA

VESI4ÄTKAILUN

NYKYTILA

JA

KEHITYSENNUSTEET

4.1

VENE- JÄ ALUSKANTA

4.11

Yleistä

Suomessa käytössä olevien eri tyyppisten yksityisten

venei

den määristä ei ole olemassa täysin luotettavia tietoja.
Laajimman yhtenäisen selvityksen on tehnyt vuonna 1970 tieja vesirakennushallitus venesatamatutkimuksensa yhteydessä.
Tällöin on kunnilta tiedusteltu niiden alueilla säilytettä—
vien veneiden määrää. Toisaalta on laskettu näin saatujen
valtakunnallisten kokonaismäärien perusteella ja eräiden
taustamuuttujien avulla kuntien todennäköinen moottori— ja
purj evenekanta.
Vuonna 1975 on Suomessa arvioitu olleen yli puoli miljoonaa
eri tyyppistä venettä. Näistä noin 200 000 oli moottori
veneitä. Purjeveneitä ja kanootteja arvioitiin olevan
15 000

-

20 000 kumpiakin. Arvion pohjatietona on ollut

edellä mainittu valtakunnallinen selvitys.
Tämän suunnitelman yhteydessä on vuonna 1980 tehty kunnille
kysely venemäärien tarkistamiseksi. Kyselylomakkeella tie
dusteltiin mm.

kunnissa olevien moottori-,

purje— ja soutu—

veneiden sekä laivojen määriä vuonna 1980 ja arviota vuodel
le

1990. Liitteessä 1

on yhteenveto kuntien vastauksista.

Ilmoittaessaan venemääriä on kunnilla ollut erilaisia tul
kintoja kysymyksistä. Eräät kunnat ovat ilmeisesti ilmoit
taneet ainoastaan kunnan vakinaisten asukkaiden omistamat
veneet ottamatta huomioon loma—asutusta. Myös raja mootto
ri- ja soutuvenekäsitteiden välillä on ollut epäselvä.
4.12

Äluskannan

kasvun

ennusta—

min en
Yksityisten veneiden lukumäärän kehitystä seurataan Suomessa
ainoastaan rekisteröityjen veneiden osalta. Ne edustavat
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huonosti koko venekantaa. Lisäksi tilastojen käyttökelpoi
suutta vähentää rekisteröintiperusteiden muuttuminen vuonna
1969 sekä se, että omistajat usein laiminlyövät veneensä
käytöstä poistamisesta, myynnistä tai toiselle alueelle
siirtämisestä ilmoittamisen. Näin ollen rekisteröityjen ve
neiden kasvuprosentteja ei voida yleistää koko venekantaa
koskeviksi. Seuraavassa taulukossa on esitetty rekisteröity—
jen veneiden määrä Kuopion läänin alueella vuosina 1970-79.
Moottoriveneiden rekisteröinnin kehitys Kuopion läänissä
1970—luvulla

Vuosi

kpl

1970

586

1971

706

1972

Kasvu %

kpl

Vuosi

Kasvu %

1975

1

383

16,1

20,5

1976

1

583

14,5

826

17,5

1977

1

787

12,8

1973

1

027

24,3

1978

1

975

10,5

1974

1

197

16,0

1979

2 182

10,5

Rekisteröityjen veneiden määrä on kasvanut koko maassa 1970luvulla keskimäärin noin 10 % ja Kuopion läänissä noin 16

%

vuodessa. Vuotuinen poistuma ei sisälly näihin lukuihin.
Aiemmin mainitussa tie— ja vesirakennushallituksen venesata—
matutkimuksessa on laadittu ennusteita vuodesta 1970 eteen
päin. Maksimiennusteena pidettiin henkilöautokannan kasvu
ennusteeseen perustuvaa kasvukäyrää ja minimiennusteena 2 %
vuotuista lisäystä. Realistisimpana tie— ja vesirakennushal
litus pitää 3 % vuosikasvua.
Suomen Moottoriveneliitto on arvioinut maan moottorivene
kannan kasvavan 10—15 % vuodessa. Arvio ei perustu tarkkoi—
hin selvityksiin, vaan kuvaa lähinnä vallitsevia käsityksiä.
Vuosittaista poistumaa ei ole otettu huomioon.
Suomen Vene- ja moottoriyhdistys kerää tilastoja myytyjen
venemoottoreiden määristä talousalueittain. Tätä tilastoa
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käytettäessä on arvioitava vuotuinen poisturna eriks
een. Seu
raavassa taulukossa on venemoottoreiden tukkutoim
itustilas—
tosta yhteenlasketut myyntimäärät koko maan
ja Kuopion
talousalueen osalta.
Venemoottoreiden tukkumyynti Kuopion talousalue
ella
ja koko maassa vuosina 1970-78 /22/
Vuosi

Koko maassa
kpl
myynnin muutos

Kuopion talousalue
kpl
myynnin muutos

1970

16 048

1971

1

110

19 048

15,9

1972

1

485

22 739

33,8

19,4

1

1973

733

24 698

16,7

8,6

1974

1

786

22 008

3,1

—10,9

1975

2 098

23 668

17,5

7,5

1976

2 044

22 675

—2,6

—4,2

1

1977

620

20 500

—20,7

—9,6

1

1978

684

23 714

4,0

18,2

1

611

—4,3

Jos otetaan lähtökohdaksi vuoden 1970 tilanne, jollo
in arvi
on mukaan koko maassa oli noin 150 000 moottori
venettä, ja
oletetaan vuotuiseksi poistumaksi 7 % koko venem
äärästä,
ovat vuotuiset moottorivenemäärien kasvuprosenti
t vaihdelleet
1970—luvulla 2,7—7,5 %.
Huomattavaa osaa veneistä säilytetään ja käyt
etään loma—
asuntojen yhteydessä. Kuopion läänissä loma-asuntom
äärän

lisäys vuosina 1972—78 on ollut keskimäärin 6 % vuodes
sa.
Vuoteen 1990 mennessä on loma—asuntojen määrän
arvioitu
kasvavan keskimäärin 3-4 % vuodessa.
Moottorivenetiheyden kyllästymisrajana pidetään
yleensä
12—15 asukasta/moottorivene. Veneilylle erityisen
edullisilla
alueilla voi tosin olla moottorivene kymmentä
asukasta kohti.
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Tämän työn yhteydessä kunnille tehdyssä kyselyssä pyydet
tiin kuntia arvioimaan venemääriään vuonna 1990. Näiden
arvioiden mukaan keskimääräinen vuosikasvu 1980—90 on
moottoriveneiden osalta noin 3,0 % ja soutuveneiden osalta
noin 2,5 %.
Kymijoen vesistön yläosan veneilyn ja vesimatkailun yleis
suunnitelmassa on käytetty seuraavia vuotuisia kasvuprosent—
teja venemäärien arvioinnissa.

Venetyyppi

v.

1975—85

v.

1985—2000

Soutuveneet

2

1

Kanootit

5

2

Moottoriveneet

5

2

10

5

Purjeveneet

Mitään edellä esitetyistä ennusteista ei sellaisenaan ole
käytetty arvioitaessa venekannan kasvua suunnittelualueella.
Moottoriveneiden ja soutuveneiden määrän kasvu noudattanee
kuitenkin valtakunnallisia ennusteita. Kysyntä kohdistuu
moottoriveneiden osalta Moottoriveneliiton käsityksen mukaan
kasvavassa määrin uppoumarunkoisiin keskimoottoriveneisiin.
Veneen valintaan tulee vaikuttamaan nykyistä enemmän matkus—
tamisen mukavuus ja halpuus kuin nopeus.
Purjeveneiden kasvu on määrällisesti voimakkaampaa kevytvenei
den kuin suurempien köliveneiden luokissa. Purjeveneiden
samoin kuin kanoottien osalta kehitystä on kuitenkin vaikea
arvioida. Niiden nykyinen suhteellisen vähäinen määrä voi
kasvaa voimakkaasti kiinnostuksen näihin veneilymuotoihin
lisääntyessä esimerkiksi purjehdusseurojen aktiivisen toimin
nan ja polttoaineiden hintojen nousun myötä. Kaikkiin muutok
siin venekannassa vaikuttavat merkittävästi mm. vapaa—ajan
lisääntymistapa, loma—asuntojen määrän kasvu sekä veneilyn
edellytyksien parantamistoimenpiteet.
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4.13

Yksityinen

venekalusto

Yksityisellä venekalustolla tarkoitetaan tässä kaikkia muita
kuin ammattiliikenteess olevia aluksia.
Arvioitaessa venemoottorien jakautumista eri teholuokkiin
ja moottorityyppeihin, voidaan apuna käyttää esimerkiksi
tukkumyyntitilastoja. Seuraavassa taulukossa on esitetty
tietoja tukkumyynnin jakautumisesta eri kokoisten moottorien
osalle.
Venemoottoreiden tukkumyynti koko maassa ja Kuopion
talousalueilla vuosina 1970—78

Moottorityyppi

Koko maa
kpl
%

Kuopion talousalue
kpl
%

Perämoottorit
0—5 hv

95 923

49,0

9 262

61,1

5,1—20 hv

60 560

31,0

4 593

30,2

20,1—

21

271

11,0

1

Sisämoottorit

17 736

Yhteensä

195

490

130

7,5

9,0

186

1,2

100,0

15 171

100,00

Taulukosta voidaan todeta alle 20 hv moottoreiden suuri osuus
kaikkien moottoreiden myynnistä. Koko maassa on näiden osuus
1970-luvulla ollut 80 %.

Kuopion talousalueella osuus on

vieläkin suurempi, hieman yli 90 %.
Tällä hetkellä käytössä olevista venemoottoreista voidaan
arvioida noin 60 % olevan lähinnä soutuvenekäyttöön tarkoi
tettuja,

teholtaan korkeintaan 5 hv:n perämoottoreita. Arvi
olta 10 % moottoreista käytetään veneissä, jotka soveltuvat
yöpymiseen. Valtakunnallisten arvioiden mukaan on moottori
veneistä noin 26 % ja purjeveneistä noin 50 % veneretkeilyyn
soveltuvia.
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Tämän työn yhteydessä tehdyn kuntakyselyn venemääräarvioiden
pohjalta on työryhmä tarkistanut venemääriä ottamalla huo
mioon lisäksi väestö— ja ioma—asuntomäärät.

1-luomiota on

kiinnitetty myös vesipinta-alan suuruuteen ja vesistön luon
teeseen (reittivesistö tai erillinen vesialue) . Liitteessä
1 on esitetty työryhmän arvio venemääristä vuonna 1980 ja
ennusteet vuosille 1990 ja 2000. Ärviossa on luokiteltu
soutuveneeksi myös pienellä erämoottori11a varustettu vene,
jolle ei satamasuunnitelmaa tehtäessä

tarvitse varata

laituripaikkaa.
Liitteessä 2 on esitetty arvio suunnittelualueen huomatta
vimpien taajamien venemääristä vuonna 1990. Ärviota tehtäes
sä on huomioitu taajamien väestömääräennusteet ja taajamien
läheisyydessä olevat vesialueet. Liitteessä 2 on esitetty
myös venetiheys

(as/vene) vuonna 1990 sekä moottoriveneiden

prosentuaalinen osuus. Ärviota on käytetty määriteltäessä
kotisatamien laituripaikkojen ja soutuveneille tarvittavien
rantapaikkoj en määrää.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto työryhmän
arvioimista kokonaisvenemääristä vuosina 1980, 1990 ja 2000.
Samasta taulukosta käy ilmi keskimääräiset vuosittaiset
kasvuprosentit.
Arvio veneiden kokonaismääricn kehityksestä vuosina
1 980-2000 suunnittelualueella
Venetyyppi
Moottoriveneet

1980
kpl

kpl

5 150

7 710

Soutuveneet

17 800

Purj eveneet

355

21

1990
kasvu %

kpl

2000
kasvu %

4,0

9 100

1,5

630

2,0

23 820

1,0

865

9,0

1

305

4,5

Taulukossa esitetyt vuosittaiset venemäärien kasvuprosentit
ovat suunnilleen samansuuruisia kuin muissa valtakunnallisessa
ja alueellisissa tutkimuksissa. Eroavaisuudet johtuvat lähinnä
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erilaisista tarkastelujaksoista.
on lukumääräisesti suurin,

Soutuveneiden määrän kasvu

huolimatta ennakoidusta pienestä
kasvuprosentista. Moottoriveneiden kasvun arvioidaan vähene—

väri 1980—luvun lopulla ja 1990-luvulla,
den hinnan voimakkaasta noususta

johtuen polttoainei

ja venetiheyden kyllästy—

misrajan lähestymisestä /24/
4.14

Ämmattimaiseen
liikenteeseen

matkustajakäytettävät

alukset
Suurin alueella toimiva varustamo on Roil—Laivat Oy, jolla
on kuusi alusta liikenteessä. Roll—Laivojen alukset ovat:
s/s Puijo,

s/s Heino,

s/s Lokki, m/s Ukko, m/s Nekton ja
m/s Kuopio. Kuopiossa on näiden alusten lisäksi m/s Alli
ja
m/s Warvitar sekä vesibussit m/s Charlotta ja m/s
Ritoniemi.
Varkaudessa on kaksi alusta:

s/s Paul Wahl ja m/s Sinikko.

Leppävirralla on kaksi alusta: m/s
Princess of
Saimaa sekä s/s Leppävirta, joka jäänee kahvilalaivaksi.
lisalmella on liikennöinyt vesibussi, m/s Pepsi.
tamapaikat ja reitit vaihtelevat vuosittain.
4.15

Matkaj luyri tys ten

Älusten sa

vene

kalusto
Matkailuyritykset vastasivat puutteellisesti suoritettuun
kyselyyn, joten tämän avulla ei saatu tietoja niiden
vene
kalustosta.

Suomen Matkailuoppaasta

(v. 1980) saadun aineis—
ton perusteella on suunnittelualueella noin 40 matkailu—
yrityksellä vuokrattavia veneitä, jotka ovat valtaosaltaan
soutuveneitä.
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Nilsiän Syvärinjärven rarnialla olevalla koljnella matkailu
yrityksellä on yhteensä vuokrattavia veneitä noin 30 kpl,
joista on 5 kpl moottoriveneitä ja 3 kpl purjeveneitä.

Ritoniemen Lomakylässä on 10 vuokrattavaa venettä.
Karkean arvion mukaan alueen matkailuyrityksillä on noin
200 vuokrattavaa venettä, joista valtaosa on soutuveneitä.
Viime vuosina ovat myös vuokrattavat kanootit ja surffaus
välineet yleistyneet. Ainakin kahdella yrittäjällä on
vuokrattavia koskenlaskuveneitä. Myös suurempien veneiden ky
syntä matkaili joiden vuokrakäyttöön on viime vuosina lisääntynyt.
4.16

Veneilyseurojen

venekalusto

Suunnittelualueella toimii neljä purjehdusseuraa. Näistä
toimivat Kuopiossa Kuopion Pursiseura ry, lisalmella Iisalmen

Pursiseura ry, Juankoskella Koillis—Savon Navigaatioseura ry
sekä Varkaudessa Varkauden Pursiseura ry.
Seurojen venekaluston määrä on vähäinen. Ainoastaan Iisalmen
Pursiseuralla on 3 purjevenettä. Myös seurojen jäsenten
omistamien veneiden määrä on saatu kyselystä. Kuopion Pursi—
seuran jäsenillä oli v. 1980 noin 100 purjevenettä, 60 moot
torivenettä, 50 soutuvenettä ja 25 kanoottia. Näiden määrät
lisääntyvät huomattavasti vuosittain.
Iisalmen Pursiseuran jäsenillä oli v. 1980
30 moottorivenettä ja 35 soutuvenettä.

22 purjevenettä,

Koillis-Savon Navigaatioseuran jäsenillä oli v.
purjevenettä ja yksi laiva.

1980 kaksi

68

4.2

ÄLUSTEN KÄYTTÖ

4.21

Lajvamatkai lu

Saimaan Laivamatkat Oy:n toiminnan lopettamisen jälkeen
muuttuu reittiljikenne Saimaan vesistöalueella huomatta
vasti. Roll—laivojen s/s Puijo harjoittaa reittiliiken—
nettä Kuopion ja Savonlinnan välillä Heinäveden reitin

kautta. Myöhemmin tähän reittiliikenteeseen tulee lisäksi
myös m/s Kuopio.
Valamon ja Lintulan luostarejhjn suoritetaan risteilyjä
s/s Heinolla. Kuopiossa järjestetään lyhyitä risteilyjä
m/s Ukolla ja s/s Lokilla. Näiden risteilyjen
pituudet
vaihtelevat kahdesta tunnista kolmeen ja puoleen tuntiin.
Varkaudesta liikennöidään m/s Sinikolla Leppävirralle
ja Heinävedelle.
Paikallista laivaliikennettä harjoitetaan eri yrittäjien
toimesta Kuopiossa, lisalmella, Varkaudessa ja
Leppävirralla.
4.22

Veneliikenteen

määrä

Veneljjkenteen määrää koskevat tiedot ovat suhteellisen
vähäiset. Veneliikenteen arvioinnissa
voidaan käyttää
apuna lähinnä vain kanavien sulutustietoja sekä
l970-luvun

alkupuolella suoritetun veneliikennelaskennan tuloksia.

Kanavilla tilastoitujen alusten määrä on kasvanut
vuosien
1960 ja 1974 välisenä aikana yli kolminkertaiseksi.
Vuotta

kohden laskettu keskimääräinen kasvu on ollut 5,8
%. Vene—
liikenne muodostaa suurimman osan, lähes 2/3
alusliikenteen
kokonajsmäärästä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty kahdeksan sulkukanavan
veneliikenne vuonna 1970 ja vuosina 1976-79.
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Veneliikenne sulkukanavilla /17/

Kanava

Veneitä

(kpl)

1970

1976

1977

1978

1979

Nerkoo

186

440

341

234

315

Ähkionlahti

397

274

346

265

313

Konnus

966

1589

1419

1697

1871

1076

2058

1114

2373

2373

64

311

308

255

254

Taivallahti

520

556

533

617

Varistaipale

223

338

412

503

Karvio

386

790

776

845

Taipale
Lastukoski

—

—

—

Sulkukanavilla veneliikenne on kasvanut vuodesta 1970 vuoteen
1979 noin kaksinkertaiseksi. Veneiden sulutusmäärät ovat
olleet suurimmat Leppävirran reitin kanavilla ja pienimmät
Iisalmen reitin kanavilla sekä Lastukoskella.
Vesihallituksen toimesta selvitettiin veneliikenteen määrää
vuosina 1971

ja 1972. Liikenteen laskentapisteistä oli

suunnittelualueella 17 kpl. Vilkkainta oli veneliikenne Kuo
pion lähivesillä. Myös Varkauden ja Iisalmen ympäristön
liikennemäärät olivat aika suuria. Veneliikenteen määrä
riippuu lähes yksinomaan veneiden määrästä,
on aika vilkasta Leppävirran,

joten liikenne

Siilinjärven, Lapinlahden,

Kiuruveden ja Nilsiän kirkonkylien lähivesillä.
Veneilyn ajallista jakautumista on tutkittu vesihallituksen
toimesta vuosina 1971-72.

Seuraavassa taulukossa on esitetty

veneliikenteen jakautuminen kuukausittain koko maassa vesi
hallituksen tutkimuksen mukaan ja lisäksi suunnittelualueen
kanavien veneliikenteen jakautuminen eri kuukausien osalle
v.

1978.
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Veneliikenteen jakautuminen eri kuukausien osalle

touko

kesä

heinä

elo

Vesihallitus

8

21

33

24

10

4

‘IVH 1978

6

23

43

17

7

3

(%)

syys. loka inariras
—

1

yht.
100
100

Vesihallituksen tutkimusten mukaan veneliikenne jakautuu eri
viikonpäivien osalle allaolevan taulukon mukaisesti.
Veneliikenteen jakautuminen eri viikonpäiville

vrk- liikenteen
osuus

t%)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Yht.

12

7

12

7

18

23

21

100

Edellisten taulukkojen avulla voidaan arvioida veneliikenteen
ajallista jakautumista suunnittelualueella. Heinäkuun vene—
liikenteen määräksi saadaan kahden tutkimuksen keskiarvona
noin 37 %. Täten saadaan lauantaina heinäkuussa tapahtuvan
veneliikenteen määräksi noin 2,1

% vuotuisesta veneliikentees—
tä ja yhden heinäkuun viikonlopun 5,7 % koko vuoden venelii
kenteestä /4/.
4.23

Veneiden

käyttö

veneilymuo

doittain
Sisävesiveneilystä on vesihallitus kesällä 1974 tehnyt kysely—
tutkimuksen. Tutkimuksen yhteydessä on veneilijöiltä tiedus
teltu tietoja veneiden käytöstä Saimaan ja Päijänteen alueella.
Seuraavassa taulukossa on esitetty eri tyyppisten veneiden
käyttö eri tarkoituksiin.

Lisäksi on jaoteltu ensimmäisellä

ja toisella sijalla oleva käyttö/22/.
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TAULUKKO 6

Veneen käyttöön liittyvä toiminta
jien ‘ukumäärä)

(N

vastaa—

=

Venetyyppi
Toiminta
.

matkat loma
asunnolle

Soutuvene, Purje—
pieni pera- vene
moott.vene
A: N = 13
A: N = 15

B:N=12B:N=97

B:N=77

B:N=199

A

A

B

A

8

A

8

A

5

7

8

33

4

17

11

24

4

33

21

211

12

113

17

32

17

32

17

67

21

48

19

1

1

1

1

24

10

36

3

1

6

B

8

-

30

veneretkeily

-

30

työmatkat tai
ammatt kalas
tus

8

kotitarve— tai
vi rkistyska
lastus
52

muu

-

—

Yht.

Kajuutalli- Koko aineis—
nen moott.
to
vene
A: N = 82
A: N = 212

B:N=10

‘‘huviveneily”. 31

veneurhel lu,
ki lpai lutoi—
minta

Avonainen
moottorivene
A: N = 102

—

30

-

10

100 100

—

87

—

—

7
-

100

—

—

—

8

13

49

33

1

5

—

—

1009 100

-

2

1

4

-

100

100

100

100

—

3
100

Tutkimuksen mukaan soutuveneitä käytetään ensisijaisesti
kotitarve- ja virkistyskalastukseen. Purjeveneitä ja kajuutal
lisia moottoriveneitä käytetään ensisijaisesti veneretkeilyyn.
Ävonaisia tai tuulilasilla varustettuja moottoriveneitä käy
tetään pääasiallisesti loma—asunnoille tapahtuviin matkoihin.
Edellä olevat tutkimustulokset soveltuvat taajamaväestön ve
neiden käyttöön suunnittelualueella aika hyvin, mutta haja
asutusalueella on veneiden kalastuskäyttö todennäköisesti
yleisempää kuin ylläolevassa taulukossa.
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Vuonna 1971 on tie-

ja vesirakennuslaitos tehnyt rekiste

röityjä Inoottoriveneitä koskevan kyselyn.

Sen mukaan käy

tetään rekisteröityjä veneitä keskimäärin koko maassa 100
tuntia vuodessa. Kuukausittain käyttö jakaantuu seuraavasti:
toukokuu 9 h, kesäkuu 22 h,

heinäkuu 30 h, elokuu 23 h,

syyskuu 11 h ja lokakuu 5 h. Moottoriveneistä kuuluvat
rekisteriin keskimääräistä suuremmat veneet,

joten käyttö-

arvioita ei voida yleistää.

4.24

Seurojen

venekaluston

käyttö

Suunnittelualueella olevien veneilyseurojen toimintaan kuu—
luvat koulutustoiminta, vesillä tapahtuva retkeily ja eri
laisten kilpailujen järjestäminen.
Kuopion Pursiseura järjestää vuosittain noin 15 purjehdus
kilpailua ja kaksi moottorivenekilpailua. Lisäksi tehdään
vene- ja kanoottiretkiä.
Iisalmen Pursiseuran toiminta käsittää purjehduskilpailuja,
vesiretkeilyä, purjehdus- ja merenkulkukoulutusta sekä

j ärvipelastuspalvelua.

Varkauden Pursiseura järjestää mm. purjehduskilpailuja ja
purjehdukseen liittyvää koulutusta.

4.25

Matkailuyritysten
ton

venekalus

käyttö

Suunnittelualueen matkailuyrityksillä on noin 200 venettä,
joista valtaosa on soutuveneitä. Soutu— ja moottoriveneillä
tehdään tavallisimmin muutaman tunnin pituisia virkistys- ja
kalastusretkiä.
Kanootteja ja purjelautoja vuokrataan yleensä lyhyitä retkiä
varten. Muutama matkailuyrittäjä vuokraa myös purjeveneitä.
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Vaikkojoella voivat matkailijat harrastaa koskenlaskua
kanootilla. Lisäksi siel1ä järjestetään erikokoisiila veneil—
lä koskelaskuretkiä.
Sonkajärvellä järjestetään koskenlaskuretkiä Jyrkältä Koira
koskelle ja koskenlaskua Koirakoskella.

5.

SUUNNITTELUKOHTEIDEN
TILÄ

JA

NYKY

KEHITTÄMISTOIMEN

P1 TEET
5.1

SUUNNITTELUTIETOJEN HANKINTA

5.11

Kyse lyt

Suunnittelussa tarvittavien tietojen hankkimiseksi suoritet
tiin vuonna 1980 laaja kysely.

Suunnittelualueen kunnille

sekä alueella toimiville luotseille, veneily— ja vesiurheilu
seuroille lähetettiin kullekin vastaanottajaryhmälle erikseen
laadittu kyselylomake. Myös vesistöjen rannalla sijaitseville
matkailuyrityksille lähetettiin kyselylomake.
Kunnille osoitetun kyselylomakkeen avulla pyrittiin selvittä
mään kunnan alueella olevien veneiden määrä,

ammattimaista

vene- tai laivaliikennettä harjoittavat yritykset,

kalastus

ta harjoittavien ruokakuntien määrä, yleisesti käytetyt
veneilyreitit ja —alueet, veneilyn kohde— ja harrastusalueet,
nykyiset satamat ja venerannat,

satamapaikoiksi soveltuvat

alueet sekä veneilyn mahdollisesti aiheuttamat häiriöt.
Kaikki alueen kunnat vastasivat lähetettyyn kyselyyn.
Luotseilta pyrittiin saamaan tietoja veneilyreiteistä ja
satamapaikoiksi soveltuvista alueista sekä veneilyn turval
lisuuteen liittyvistä tekijöistä ja veneilyn aiheuttamista
häiriöistä. Kaikki luotsit vastasivat kyselyyn.
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Matkailuyrityksiltä tiedusteltiin niiden toimintaan liitty
viä tietoja, yritysten. venekaluston määrää, uuden kaluston
liankintasuunnitelmia, yritysten tarj oamia veneilymahdolli
suuksia,

yritysten lähellä sijaitsevia veneilyreittejä ja

—alueita, veneilyn kohdealueita sekä satamia. Vain muutamat
matkailuyritykset vastasivat kyselyyn.
Kyselyyn suhtautuivat odotusten mukaisesti myönteisimmät
veneilyseurat. Niiden lomakkeet oli täytetty huolellisesti.
Kunnissa näytti olleen vaikeuksia löytää vastaajaksi hen
kilö, jolla olisi ollut riittävät tiedot kysytyistä asioista.
Matkailuyritykset suhtautuivat kyselyyn
johtuu osaltaan siitä.,

passiivisirnrnin.

Tämä

että yritysten veneilyyn liittyvät

toiminnat ja suunnitelmat lienevät melko vähäisiä.

5.12

Maasto r e t k i

Suunnittelussa tarvittavien perustietojen täydentämiseksi
suoritti työryhmä pääveneilyalueella maastoretken, joka
alkoi Runnilta ja päättyi Varkauteen.
Maastoretken aikana tutustuttiin mm.

Iisalmen kaupungin,

Lapinlahden sekä Maaningan kirkonkylien, Kuopion kaupungin,
Leppävirran kirkonkylän ja Varkauden kaupungin satamatilan
teeseen.

Samoin tutustuttiin muutamien kyläkuntien vene
valkamiin, veneilyn kohdealueisiin sekä luonnonsatamiksi
soveltuviin alueisiin. Myös sulkukanavat,

nipunpudotus

paikat sekä veneilyn kannalta haitalliset rakenteet olivat
tutustumisen kohteena. Maastoretken tuloksena saatuja
tietoja ja valokuvia on käytetty myöhemmin reitistön ja
satamaverkoston suunnittelussa.
5.13

Muu

suunnittelutietojen

hankinta
Pääveneilyalueen ulkopuolella olevien kirkonkylien venesa—
tamiin tutustuttiin erillisillä maastokäynneillä.

Samalla
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käytiin myös useilla kyläkuntien venevalkamilla. Alueen
ammattimaisen laivaliikenteen harjoittajiin otettiin yhteyt
tä puhelimitse. Muutamilta veneilyä harrastavilta yksityis—
henkilöiltä saatiin arvokkaita tietoja.
Työryhmä katsoi tarpeelliseksi ottaa yhteyttä suunnittelualueen kuntiin myös muulla tavoin kuin pelkän kyselylomak
keen välityksellä. Tämän vuoksi järjestettiin muutamissa
alueen kunnissa neuvottelutilaisuuksia, joihin oli kutsuttu
myös läheisten ympäristökuntien edustajat.
Neuvottelutilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan viisi.

lisal

mella pidetyssä tilaisuudessa olivat mukana Kiuruveden,
Vieremän,

Sonkajärven,

Lapinlahden ja Iisalmen edustajat,

Varkaudessa Leppävirran ja Varkauden edustajat,
lä Maaningan ja Siilinjärven edustajat,

Siilinjärvel

Tuusniemellä olivat

oman kunnan lisäksi edustettuna Vehmersalmi sekä Kuopiossa
oman kunnan edustajat.
Neuvottelutilaisuuksissa täydennettiin kuntien antamia tie
toja ja tiedusteltiin kuntien toiveita reitistön ja satamien
suhteen.

Suunnittelutyöstä,

sen tavoitteista ja suunnitelman

sisällöstä annettiin myös tietoja kuntien edustajille.
Tilaisuuksia ei järjestetty Juankosken, Nilsiän ja Varpais
järven edustajille,

koska niitä oli kuultu jo Syvärin ja

Vuotjärven veneilyn yleissuunnittelun yhteydessä.

5.2

REITISTT JA VENEILYÄLUEET

5.21

Peruskäsitteet

Tässä suunnitelmassa luokitellaan väylät ja reitit
seuraavasti:
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-

Laivaväylä
Virallinen merenkulkuhailituksen hyväksymä merkitty
väylä, jonka kulkusyvyys on 1,4 m tai sitä syvem
pi.
Veneväylä
Virallinen merenkulkuhallituksen hyväksymä merkit
ty pienaluksille ja veneille tarkoitettu väylä,
jonka kulkusyvyys on

1

-

2,5 m.

Venereitti
Epävirallinen merikartoilla tai matkailuoppaissa
esiintyvä ohjeellinen veneilijöille tarkoitettu
reitti.

Venereitin syvyyden, alikulkukorkeuden ja leveyden tulee
olla varmistettu, mutta reitin käyttö tapahtuu omalla vas
tuulla. Vaativin venetyyppi,

joka reittiä voi käyttää,

osoitetaan sen nimityksessä. Tässä suunnitelmassa esitetyt
venereitit ovat seuraavat:
Purj evenereitti
Purjeveneellä kulkemiseen soveltuva venereitti
Umpimoottorivenere itti
Umpimoottoriveneellä kulkemiseen soveltuva reitti
Avomoottorivenere itti
Ävomoottoriveneellä kulkemiseen soveltuva reitti
Vesiretkeilyreitti
Kanootilla,

soutuveneellä tai muulla kevyellä
kalustolla kulkemiseen soveltuva reitti
5.22

Väyliä

ja

reittejä

tavo itteet

-

koskevat

Laiva- ja veneväylät

Nykyinen väyläverkosto on suunnittelualueella aika tiheä,
joten se tyydyttää verraten hyvin suunnittelualueen tarpeet
.
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Joihinkin kuntakeskuksiin tu],isi saada laivaväylä, samoir
eräisiin matkailukohteisiin. Vuoksen ja Kymijoen yhdistävä
laivaväylä lisäisi veneilymahdollisuuksia, mutta yksinomaan
veneilyä varten sitä ei kannata rakentaa.

lisalmesta länteen

aina Kiuruvedelle ulottuva väylä monipuolistaisi veneily—
mahdollisuuksia Ylä-Savossa.

—

Purjevenereitit

Purjevenereitistön runkona voidaan käyttää laivaväyliä.
Esimerkiksi laivaväylä Varkaudesta Kuopion kautta lisalmeen
soveltuu purjevenereitiksi myös siltojen alikulkukorkeuksien
osalta.

-

Umpimoottorivenereitit

Viralliset väylät muodostavat umpimoottorivenereitistön
rungon. Maaseutukylien venevalkamiin tarvitaan usein umpi
moottorivenereitti. Eniten näitä reittejä tarvitaan Kuopion,
Varkauden sekä Iisalmen ympäristössä, Suvasvedellä,

Syvärin—

järvellä ja Vuotjärvellä.

—

Ävomoottorivenereitit

Ävomoottorivenereittejä voidaan osoittaa muutamille pienen
vesisyvyyden omaaville kulkuväylille.

—

Vesiretkeilyreitit

Kevyelle kalustolle osoitettavien vesiretkeilyreittien
tulisi olla mielenkiintoisia ja maisemiltaan vaihtelevia.
Edelleen niiden pitäisi olla riittävän suojaisia ja mieluum
min erillään muun veneilyn käyttämistä reiteistä. Reitti
tulisi pyrkiä kytkemään muihin retkeily-,

ulkoilu- ja

matkailualueisiin ja niistä tulisi muodostua alueellinen
kokonaisuus. Mahdollisuuksien mukaan tulisi vesiretkeilyn
tarpeisiin osoittaa kiertoreittejä. Yhteydet eri vesistöjen
välillä tulisi nimenomaan vesiretkeilyreittien osalta
selvittää.
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5.23

Suunnittelu-

ja

mitoitus

perusteet
5.231

Mitoitus

Suunnittelualueen nykyisen väylätilanteen ja aluskannan
koostumuksen perusteella voidaan erityyppisille laivoille
tai veneille asettaa mitoituksen suhteen seuraavassa taulu—
kossa esitetyt tavoitteelliset vähimmäisvaatimukset. Näihin
mittoihin olisi pyrittävä erityisesti rakennus- ja muutostöiden yhteydessä.

Väylien ja reittien luokitus ja minimimitat

Väylän tai reitin
kulku- vara- leveys
syvyys vesi
Cm)
(m)
(m)
Lai vaväyl ät
1. Syväväylä

Silta—aukon turvallinen
vapaa
alikulkukor— leveys
keus Cm)
(m)

4,2

0,6

45

2. Pääväylä

25

45

2,4-3,0

0,6

40

3. Sivuväylä

12,5

40

1,4-2,4

0,30,6

40

6,0-12,5

20

Veneväylät ja —reitit
4. Veneväylä ja umpimoot
torivenereitti
1,2

0,3

20

5. Avomoottori
venereitti

2,0-3,0

5-10

1,0

0,0

10

6. Vesiretkeily
reitti

1,0—1,5

5

0,5

0,0

5

1,0—1,5

5

Edellä esitetyt väylän leveydet perustuvat lähinnä uiton
tarpeisiin. Niistä voidaan poiketa kapeikoissa ja kanavi

ssa.

Purjeveneilijät ovat toivoneet alikulkukorkeudeksi 14 ui.
Purjeveneillä, joiden masto on kaadettava, voidaan purjehtia

myös monilla umpimoottorivenereiteillä matalista silloista
huolimatta. Monilla väylillä määräävät vanhojen siltojen ali
kulkukorkeudet myös uusien siltojen mitoituksen.
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Vesistöjä ylittävien ilmajohtojen tulisi kaikilla julkisilla,
merkityillä kulkuväylillä ja muuallakin suunnittelualueen
purjehduskelpoisissa osissa syväväylää lukuunottamatta olla
niin korkealla,

että ne mahdollistavat 12,5-metrisen purje

veneen turvallisen alituksen.

Ehdottomana minimikorkeutena

kaikissa muissa vesistönylityksissä voidaan pitää 5 metrin
korkeutta.
Suuntaus

5.232

Veneilyreitit on pyrittävä suunnittelemaan siten,
ne johtavat satamasta tai kohteesta toiseen,

että

ovat mielen

kiintoisia, maisemiltaan vaihtelevia sekä turvallisia ja
helppokulkuisia.

Olemassaolevia palveluja ja laitteita tulisi

mahdollisimman paljon käyttää hyväksi.

Eri venetyyppien

tarvitsema suojaisuus on otettava selkien ylityksissä huo
mioon. Varsinkin vilkkaimmin käytettyjä moottorivenereittejä
ei tulisi sijoittaa liian lähelle ranta-asutusta tai suojelukohteita.
5.24

Reitistön
den

5.241

ja

veneilyaluei—

nykytila

Julkiset kulkuväylät

Kallaveden reitin alueella on viitoitettuja kulkuväyliä yli
600 km. Väylien syväys vaihtelee 1,2 metristä 4,2 metriin.
Kuvassa 6 on esitetty suunnittelualueen laivaväylät.

Saimaan

4,2 m syväväylä ulottuu Varkauden ja Kuopion kautta Juurus
veden Kuuslahteen.
Kuopio

-

Kuopiosta kulkee 2,4 m väylä lisalmeen.

Kuuslahti syväväylältä haarautuu 1,8

-

2,4 m väylä

Karjalankoskelle. Kuopiosta johtaa 2,7 m väylä Vehmersal—
melle ja Suvasveden Ukonlahteen,

josta väylä jatkuu 1,8

syväyksellä etelään Varistaipaleen kanavalle haarautuen
siitä Juojärvelle ja jatkuen sieltä 1,5 m väylänä edelleen
Kaavinjärvelle.

Heinäveden reitti jatkuu Varistaipaleen ohi

Karvion kanavan kautta 1,8 m väylänä Kermajärvelle Heinä
veden kirkonkylään ja sieltä kapeana ja mutkittelevana
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Kerman, Vihovuonteen ja Pilpan sulkukanavan kautta Heinäve—
denselälle liittyen Tappuvirran ja Oravin kanavan jälkeen
Enonveden kautta Joensuuhun ja Haukiveden läpi Savonlinnaan
johtavaan syväväylään.

Kallaveden reitillä on 11 sulkukanavaa,

joiden mitat on

esitetty seuraavassa taulukossa.
TAULUKKO 7

Suunnittelualueen sulkukanavat ja niiden
mitat

Sulkukanava

Kunta

Aluksen suurin sallittu
pituus
leveys
syväys
m
m
m

Varkauden—Iisalmen väylä
Taipale

Varkaus

160

11,8

4,2

Konnus

Leppävirta

160

11,8

4,2

Ähkiolahti

Maaninka

160

12,6

2,4

Nerkoo

Lapinlahti

160

12,6

2,4

31,2

7,1

1,8

Vihovuonne

31,2

7,1

1,8

Kerma

31,2

7,1

1,8

Karvio

31,2

7,1

1,8

31,2

7,1

1,8

31,2

7,1

1,8

31,2

7,1

1,4

Heinäveden väylä
Piippa

Heinävesi

Juojärven väylä
Varistaipale

Heinävesi

Taivallahti
Nilsiän väylä
Lastukoski
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5.242

Järvien syvyystiedot

Syvyystietoja on saatavana merikartoilta,

joilla olevia

tietoja on vuosien kuluessa tarkennettu merenkulkuhalli
tuksen ja tie— ja vesirakennusliallituksen toimesta.
Veneilijät,

joilla on paikallistuntemusta, käyttävät myös

merkitsemättömiä, epävirallisia reittejä. Reittien valinnan
voi suunnitella myös luotauskartan perusteella niillä jär
villä,

joista on käytettävissä luotaustiedot.

Luotauskartto

ja on mahdollista saada maanmittaushallituksesta.

Karttojen

laadinta perustuu vesipiirien vesitoimistojen maastotöihin.
Ne on tehty Leppävirtalla, Vehmersalmella, Tuusniemellä,
Kaavilla,

Juankoskella, Rautavaaralla,

Sonkajärven pohjois—

ja itäosassa, Vieremän pohjoisosassa, Kiuruvedellä,
lahdella,
5.25

Lapin—

Siilinjärven pohjoisosassa ja Kuopion itäosassa.

Reiti-stön

kehittämistoimen

piteet
5.251

Yleistä

Uusia väyliä ja reittejä toivottiin kyselyn mukaan eniten
Ylä-Savossa. Vesiretkeilyreittejä esitettiin Sonkajärvellä
Matkusjoelle ja Nurmijoelle sekä Rautavaaralla Tiilikanjoel
le ja Keyritynjoelle.

lisalmesta toivottiin väyliä Kiuruve

delle, Vieremälle ja Pitkänkoskelle.
vellä on reitti-

Syvärillä ja Vuotjär—

ja väyläehdotukset käsitelty aikaisemmin

tehdyn veneilyn yleissuunnitelman yhteydessä. Kaavilla esi
tettiin

Vaikkojoen alaosaa vesiretkeilyreitiksi.

Suunnit—

telualueen eteläosassa tehtiin väylä- ja reittiehdotuksia
eniten Leppävirran kunnan toimesta.
Suunnitelmassa ei ole esitetty kovin monien uusien väylien
rakentamista,

koska niiden merkitseminen pelkästään veneili

jöitä varten on kallis toimenpide.

Sen sijaan venereittejä on

suunnitelmassa esitetty runsaasti.

Jokaiseen venevalkamaan

johtaa venereitti.
uusia venereittejä.

Syvärillä ja Vuotjärvellä on lukuisasti
Uudet väylät ja reitit on esitetty tau

lukossa 8 ja kuvassa 7 sekä liitteenä olevassa yleissuunni—
telmakartassa.
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TAULUKKO 8

Ehdotus kehitettävist väylistä ja reiteist

Väylän tai
reitin nro
Haukivesi-Sorsakoski-Suonenjoki-lisvesi
Laivaväylä 2,4 m
UNNUKKÄ
2

3

4
5

Unnukanselkä (syväväylä) -Louhisalmi-Paloissel
kä-Änäkkä-Kinkamonselkä-Varkaus (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
näkkä-Tervaselkä-Ärj änsalmi-Unnukanselkä,
syväväylä (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
Unnukka-Saijanlahti (Leppävirta)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)
Unnukanselkä-Möhköskoski-Voipaanselkä, syvä
väylä (Leppävirta)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)
VOIPAANSELKÄ

6

Konnuslahti-Voipaanselkä, syväväylä (Leppävirta)
Ävomoottorivenereitti (1,0 m)
KOIRUSVESI

7

Oravikoski-syväväylä (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti

8

(1,2 m)

Paukarlahti-syväväylä (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti

(1,2 m)

SOTKÄNSELKÄ
9
10
11

12

13
14
15

Länsi—Saamainen-syväväylä (Leppävirta)
Ävomoottorivenereitti (1,0 m)
Pykärinkylä-syväväylä (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
Jänismajat-syväväylä (Kuopio)
Laivaväylä (2,4 m)
SUVASVES 1
Saijanlahti-Paljakkavesi—Näätänmaa-Kukkarin
selkä—nykyinen laivaväylä (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
Kurj ala-suunniteltu venereitti (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
Eorsmalahti-suunniteltu venereitti (Leppävirta)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
Enonlahti-Kukkarinselkä-nykyinen laivaväylä
(Vehmersalmi)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
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Väylän tai
reitin nro
16

Levälahti-nykyinen laivaväylä (Tuusniemi)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

17

Lapinsalmi—Mustiniahti (Vehmersalmi)
Umpimoottorivenereitti

18

Lapinsalmi-Riistavesi (Vehmersalmi, Kuopio)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

19

Suvasvesi-Eukonselkä-Kohmajärvi (Vehmersalmi)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

(1,.2 m)

KESKI-KÄLLÄVESI
20

Pitkälahti-nykyinen laivaväylä (Kuopio)
Umpimoottorivenereitti (1 ,2 m)

21

Räsälänlahti-nykyinen laivaväylä (Vehmersalmi)
Laivaväylä (2,4 m)

22

Ritoniemi-Hietasalon eteläranta-Kuopio (Vehmer
salmi, Kuopio)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
POHJO 1 S-KÄLLÄVES 1

23

Vuorela-nykyinen laivaväylä (Siilinjärvi, Kuopio)
Laivaväylä (2,4 m)

24

Niuvanniemi-Julkula-nykyinen laivaväylä (Kuopio)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

25

Savilahti-Neulanjemj-Lajvonsaaren länsiranta
nykyinen laivaväylä (Kuopio)
Umpimoottorivenereitti (1 ,2 m)

26

Haminalahti-nykyinen laivaväylä (Kuopio)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

27

Räimäniahti-nykyinen laivaväylä (Siilinjärvi)
Umpimoottorivenereitti (1 ,2 m)

28

Äutioranta-nykyinen laivaväylä (Siilinjärvi)
Umpimoottorivenereitti (1 ,2 m)

29

Lamperila-nykyinen laivaväylä (Kuopio)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
SUURI-RUOKOVESI

30

Kurolanlahti-nykyinen laivaväylä (Maaninka)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

31

Pulkonkoski-Suuri-Ruokovesi (Maaninka)
Umpimoottorivenereitti (1 ,2 m)
PIENI-RUOKOVESI

32

Käärmelahti-nykyinen laivaväylä (Maaninka)
Umpimoottorivenereitti (1 ,2 m)
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Väylän tai
reitin nro

MÄÄNINKÄJÄRVI

33Ä

Maaninka kk.-nykyinen laivaväylä (Maaninka)
Laivaväylä (2,4 m)

33B

Tuovilanlahti-nykyinen laivaväylä (Maaninka)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

34

Älilampi-nykyinen laivaväylä (Lapinlahti)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

35

Karvasalmi-nykyinen laivaväylä (Lapinlahti)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

36

Mäntylahti-nykyinen laivaväylä (Lapinlahti)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

37

Lapinlahti kk.-nykyinen laivaväylä
Laivaväylä (2,4 m)

38

Honkaniemi-Lapinlaliti kk. (Lapinlahti)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

39

Martikkala-nykyinen laivaväylä (Lapinlahti)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

40

Nerkoon kanava—Nerohvirta—Nerkoonjärvi (Lapin—
lahti, Iisalmi)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

ONKIVESI

(Lapinlahti)

NERKOONJÄRVI
41

Taipale-nykyinen laivaväylä (Lapinlahti, Iisalmi)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
POROVESI YM.

JÄRVET

42Ä

lisalmi—Kihlovirta (Iisalmi)
Laivaväylä (2,4 m)

423

Kihlovirta-Runni (Iisalmi)
Veneväylä (1,2 m)

42C

Runni-Kiuruvesi kk. (Kiuruvesi)
Umpimoottorivenereitti

(1,2 m)

43

Siikalahti-suunniteltu laivaväylä (Iisalmi)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

44

lisalmi—Vieremä kk. (Iisalmi, Vieremä)
Umpimoottorivenereitti

(1,2 m)

lisalmi—Pitkäkoski (Iisalmi)
Umpimoottorivenereitti

(1,2 m)

45
46

Raudanvesi-Sonkajärvi-Pitkäkoski (Sonkajärvi)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

47

NURMIJOKI
Jyrkkä-Koirakoski-Syväri (Sonkajärvi, Varpaisjär
vi
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

48

TIILIKÄNJOKI
Tiilikka-Korpinen (Rautavaara, Varpaisjärvi)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

87

Väy1n tai
reitin nro
KEYRITYNJOKI YM.
49

Saarinen-Äla-Keyritty-Äla-Siikajärvi (Rautavaara,
Niisiä, Juankoski)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

50

Ylä-Luosta-Keyritynjoki (Rautavaara)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)
SYVÄRI -VUOTJÄRVI

51

Syvärinpää-Lastukoski-Juankoski kk. (Varpaisjärvi,
Nilsiä, Juankoski) tästä käytetään myöhemmin
nimeä pääreitti
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

52

Urimolahti-pääreitti (Varpaisjärvi)
Ävomoottorivenereitti

53

Tahkolahti-pääreitti (Niisiä)
Umpimoottori&renereitti

54

Niisiä kk.-Liestynselkä-pääreitti (Nilsiä)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

55

Nilsiä kk.-Hietasalon pohjoisranta-pääreitti
(Nilsiä)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

56

Liestynselkä-Ruokosaimi-pääreitti (Nilsiä)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

57

Tiirinlahti—Nilsiä kk. (Nilsiä)
Umpimoottorivenereitti

(1,2 m)

58

Tiirinlahti—pääreitti (Nilsiä)
Umpimoottorivenereitti

(1,2 m)

59

Lohulahti-Hietasalon länsipuoli—Liestynselkä
(Niisiä)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)

60

Äla-Siikajärvi—Pisankoski—pääreitti (Juankoski)
Ävomoottorivenereitti (1,0 m)

61

Hipanjärvi-pääreitti (Juankoski, Nilsiä)
Ävomoottorivenereitti (1,0 m)

62

Vuotiahti-Juankoski kk. (Juankoski)
Umpimoottorivenereitti

(1,0 m)
(1,2 m)

(1,2 m)

VÄIKONJOKI
63

Vaikonjärvi-Saarijärvi-nykyinen laivaväylä
Kaavi)
Vesiretkeilyreitti (0,5 m)

(Juuka,

JUOJÄRVI
64

Juurikkalahti-nykyinen laivaväylä; Kotisaaren
molemmin puolin
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
KAAVINJÄRVI

65

Kaavi kk.-Lehtosaaren länsipuoli-nykyinen laivaväylä (Kaavi)
Umpimoottorivenereitti (1,2 m)
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5.252

Julkiset kulkuväylät

Laiva— ja veneväylien rakentaminen ja merkitseminen on suh
teellisen kallista, samoin merkintöjen ylläpito. Tämän vuok
si tässä suunnitelmassa ei esitetä niin paljon uusia mer
kittyjä väyliä, mitä niistä toivottiin veneilijöiden tahol
ta.
Nykyiset väylät on liitekartassa kuvattu yhtenäisellä vii
valla jaoteltuna eri kulkusyvyysluokkiin.
Uusia väyliä on suunnitelmassa esitetty Maaningan, Lapinlahden ja Kiuruveden kirkonkyliin, Siilinjärven Vuorelaan ja
Vehmersalmen Pitopaikkaan. Kuopion tie— ja vesirakennuspii—
rissä on ollut vireillä Haukiveden—lisveden kanavoinnin sel
vitystyö.
Kanavoinnista on laadittu yleissuunnitelma ja kanavoinnin
vaikutuksista taloudellisuus selvitys.
Tällä hetkellä käynnissä olevista vesitiehankkeista on tär
kein ja vaikutuksiltaan laajin Iisalmen väylän parantamistyö.
Työhön sisältyy mm. Nerkoon ja Ähkiolahden sulkujen uusimi
nen 16 x 165 metrin suuruisiksi sekä lisäksi joitakin avo
vesiväylien ruoppauksia ja väylien merkintätöitä.
väylän kulkusyvyys on 2,4 metriä.

Iisalmen

Uusittavat sulut rakenne

taan 4,0 metrin vesisyvyydelle, mikä mahdollistaa myöhemmäs
sä vaiheessa, mikäli niin tarvitaan, kulkusyvyyden suurenta—
misen sulkujen osalta.
Laivaväylä lisalmesta Haapajärven Ingonlaliteen on suunnitelma—
asteella, mutta väylän toteuttaminen riippuu turpeen proomukul—
jetuksen kehityksestä Iisalmen väylällä.
Vesiteiden kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista aloit
teista mainittakoon Varkauden
Kuopion syväväylän kulku
-

syvyyden suurentaminen 4,2 metristä 4,35 metriin.
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5.253

Venereitit

5.253. 1

Purjevenereitit

Purjeveneily on vilkkainta Kuopion, Varkauden ja Iisalmen
lähivesillä. Purjehtijat voivat käyttää nykyisiä virallisia
väyliä,

joiden kulkusyvyys on riittävä. Nykyinen väylä-

verkosto on niin laaja,

ettei tässä suunnitelmassa esitetä

erillisiä purjevenereittejä.
Uusia siltoja rakennettaessa on otettava huomioon purje—
veneilyn kehittyminen alueella tulevaisuudessa.
vapaa

Suositeltava

alikulkukorkeus rakennettaville silloille ja ilma—

johdoille on purjehdusalueilla vähintäänl2,5m. Esimerkkinä
purjehtijoiden kannalta merkittävästä siltahankkeesta voidaan
mainita Vehmersalmi Vehmersalmella, Äkkalansalmi Lapinlahdella
ja Kihlovirta lisalmella.
5 . 253 . 2

Moottorivenereitit

Alueella ehdotetut venereitit on esitetty taulukossa 8,
kuvassa 7 ja liitekartalla.

Suurin osa venereiteistä on umpi
Näiden vaatimaa 1,5 metrin vesisyvyyttä

ei saavuteta kaikilla ehdotetuilla reiteillä. Kuitenkin
reiteille rakennettavien silta-aukkojen suuruuden määrittä—
misen vuoksi on tässä suunnitelmassa useimmat venereitit
luokiteltu umpimoottorivenereiteiksi.
Tihein venereittiverkosto on Syvärillä, Vuotjärvellä,
vedellä ja Unnukalla.

Kaikkiin venevalkamiin,

johda virallista väylää,

Suvas

joihin ei

on esitetty venereittiä. Eniten

tällaisia reittejä on Kallavedellä ja Onkivedellä.
5.253.3

Vesiretkeilyreitit

Suunnittelualueen vesiretkeilyreitit on esitetty taulukossa
8,

kuvassa 7 ja liitekartassa. Pisimmät reitit ovat joki—

vesistöissä. Näitä ovat Matkus-, Nurmi-,
ja Vaikonjoki,

Tiilikan-, Keyrityn

joista erityisesti Nurmi- ja Vaikonjoki sovel

tuvat koskenlaskuun.

Järvialueella on vesiretkeilyreittejä
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Suvasveden pohjoisosassa,

Leppävirran kirkoiikyln itäpuolella

sekä Unnukan ja Suvasveden vlil1.

Järvialueilla voidaan soutuveneillä ja kanooteilla liikkua
melkein missä tahansa, joten näille alueille ei ole esitet
ty suunnitelmassa erillistä reitistöä.
5.254

Yhteydet muihin vesistöalueisiin

Suunnittelualueelta on kanavoitu vesiyhteys Saimaan altaa—
seen Leppävirran ja Heinäveden reittien kautta.
Kanavointihanke Saimaan ja Rautalammin reitin välillä on
ollut vireillä vuodesta 1850 lähtien. Edellä mainittuja
vesistöjä yhdistävä Kuivantaipaleen kanava rakennettiin
1800-luvun loppupuolella, mutta kanava ei ole enää käyttökunnossa.

Välin Varkaus

lisvesi kanavoinnista on tie— ja
vesirakennuslaitos laatinut yleissuunnitelman. Kanavan
-

mitoituksen perustana on pidetty proomuliikennettä. Sulkuja
kanavaan tulisi vaihtoehdosta riippuen kolme tai neljä
kappaletta

5.26

/19/.

Toteuttamistarkastelu

Julkiset kulkuväylät
Suunnittelualueen nykyinen laivaväyläverkosto on
aika laaja,
joten taulukossa 8 ei ole esitetty montakaan uutta
laiva—
väylää. Ehdotetut uudet väylät ovat luonteeltaan
eriarvoisia.
Esimerkiksi Haukivesi

lisvesi laivaväylän toteutuminen
riippuu paljon valtakunnallisesta liikennepoliti
ikasta. Sen
—

sijaan esimerkiksi kirkonkyliin menevien laivavä
ylien kii
reellisyys määräytyy laivaliikenteen kehityksestä
kyseisellä
vesialueella. Tässä suunnitelmassa ei ole katsott
u tarpeel
liseksi asettaa suunniteltuja laivaväyliä tärkeys
järjestyk—
seen.
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Umpimoottorivenereitit
a)

(Esitetty taulukossa 8)

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat reitit:

Reitin
nro
2

Järvi

Kunta

Unnukanselkä (syväväylä)
Louhisalmi
Paloisselkä
Änäkkä
Kinkamonselkä
Varkaus

Unnukka

Lppävirta

7

Oravikoski

Koirusvesi

Leppävirta

12

Saijanlahti
Paljakkavesi
Suvasvesi
Näätänmaa
Kukkarinselkä
nykyinen laivaväylä

Leppävirta

Ritoniemi
eteläranta

KeskiKallavesi

Kuopio, Veh
mersalmi

PohjoisKallavesi

Kuopio

Maaninkajärvi

Maaninka

Onkivesi

Lapinlahti

Vieremä kk

lijärvi

Iisalmi, Vie—
remä

Pitkäkoski

Kilpi- ja
Iisalmi
Viitaanj ärvi

—

—

-

-

-

syväväylä

-

—

-

-

-

22

-

-

Hietasalon
Kuopio

24

Niuvanniemi
Julkula
nykyinen laivaväylä

33 B

Tuovilanlahti

38

Honkaniemi

44

Iisalmi

45

Iisalmi

51

Syvärinpää
Lastukoski
Juankoski kk

54

Nilsiä kk
pääreitti

55

Nilsiä kk
Hietasalon
pohjoisranta
pääneitti

-

-

-

-

-

-

laivaväylä

Lapinlahti kk

-

—

Liestynselkä

-

—

-

Syvän,
Vuotjärvi

Varpaisjärvi,
Nilsiä, Juankoski

Syvän

Nilsiä

Syvän

Nilsiä

—

b)
3

Toisessa vaiheessa toteutettavat reitit:
Änäkkä
Tervaselkä
Ärjänsalmi
Unnukanselkä,
syväväylä
-

-

Unnukka

Leppävirta

Suvasvesi

Vehmersalmi

-

15

Enoniahti
Kukkarinselkä
nykyinen laivaväylä
-

-
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Reitin
nro

Järvi

16

Levälahti
väy 1 ä

17

Lapinsalmi

20

Pitkälahti
väylä

25

Savilahti
Neulaniemi
Laivonsaari länsiranta
nykyinen laivaväylä

nykyinen laiva-

-

-

-

Haminalahti
väylä

30

Kurolanlahti
laivaväylä

31

Pulkonkoski

43

Siikalahti
laivaväylä

53

Tahkolahti

56

Liestynselkä
pääreitti

62

Vuotlahti

c)

Suvasvesi

Tuusniemi

Mustinlahti

Suvasvesi

Vehmersalmi

nykyinen laiva-

KeskiKallavesi

Kuopio

PohjoisKallavesi

Kuopio

nykyinen laiva- PohjoisKallavesi

Kuopio

-

26

-

-

-

—

—

—

—

nykyinen

SuuriRuokovesi

Maaninka

Suuri-Ruokovesi SuuriRuokove s i

Maaninka

suunniteltu

Haapajärvi

Iisalmi

pääreitti

Syvän

Nilsiä

Syvän

Nilsiä

Vuotjärvi

Juankoski

-

Ruokosalmi

-

Juankoski kk

-

Kunta

Kolmannessa vaiheessa toteutettavat reitit:

8

Paukarlahti

10

Pykärinkylä

13

Kurjala
reitti

14

Horsmalahti
venereitti

27

Räimänlahti
laivaväylä

28

Autioranta
väylä

29

Lamperila
väylä

—

-

—

syväväylä

Koirusvesi

syväväylä

Sotkanselkä Leppävirta

suunniteltu vene—

-

—

-

-

Leppävirta

Suvasvesi

Leppävirta

suunniteltu

Suvasvesi

Leppävirta

nykyinen

Pohjois—
Kallavesi

Siilinjärvi

PohjoisKallavesi

Siilinjärvi

PohjoisKallavesi

Kuopio

nykyinen laivanykyinen laiva-
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Reitin
nro

Järvi

32

Käämelahti
laivaväylä

34

nykyinen

Kunta

Pieni—
Ruokovesi

Maaninka

Alilampi
nykyinen
laivaväylä

Onkivesi

iaoin1ahti

35

Karvasalmi
laivaväylä

nykyinen

Onkivesi

Lapinlahti

36

Mäntylahti
laivaväylä

nykyinen

Onkivesi

Lapinlahti

39

Martikkala
laivaväylä

nykyinen

Onkivesi

Lapinlaliti

41

Taipale
väylä

57

Tiirinlahti

58

Tiirinlahti

59

Lohulahti
länsipuoli

-

-

-

-

-

nykyinen laiva- Nerkoonjärvi

-

Nilsiä kk

Syvän

Nilsiä

pääreitti

Syvän

Nilsiä

Hietasalon
Syvän
Liestynselkä

Nilsiä

-

—

-

-

Iisalmi,
Lapinlahti

64

Juurikkalahti
laivaväylä

65

Kaavi kk
Lehtosaaren
länsipuoli
nykyinen
laivaväylä

-

nykyinen

-

Juojärvi

Tuusniemi

Kaavinjärvi

Kaavi

-

Ehdotetut umpimoottorivenereitit voidaan yleensä toteuttaa
sijoittamalla ne harauksen tai luotauksen avulla sopivaan
paikkaan. Myös joidenkin kivien ja matalikkojen poisto voi
olla tarpeellista. Mikäli tarkemmissa tutkimuksissa osoittau

tuu, että reitin toteuttaminen umpimoottorivenereittinä ai
heuttaa kohtuuttoman suuret kustannukset, tulisi se toteuttaa
avomoottorivenereittjnä.
Ävomoottonivenereitit
Suunnitelmassa on esitetty ainoastaan viisi avomoottorivene—
reittiä, joten niiden asettaminen tärkeysjärjestykseen ei
ole tarpeellista. Reitit voidaan yleensä toteuttaa sijoitta
malla ne harauksen tai luotauksen avulla sopivaan paikkaan.

96

Vesiretkeilyreitit
Vesiretkeilyreittien toteuttamisessa tulee kysymykseen sekä
reittien kulkumahdolljsuuksien parantaminen että rantautumis

paikkojen varaaminen.

Järvialueilla olevilla reiteillä on
kanooteilla ja soutuveneillä liikkuminen mahdollista missä
tahansa, joten näille osoitetut reitit eivät vaadi
kunnos
tustoimenpiteitä. Jokireiteillä voidaan sen sijaan tehdä

kulkumahdollisuuksia parantavia rakennus töitä.

Vaikon— ja Tiilikanjoen alaosat ovat jo kunnostettu
vesi—
retkeilyä varten. Seuraava kunnostuskohde on Nurmijoki

Jyrkältä Koirakoskelle. Nurmijoen kunnostus suunnitelma
valmistuu vuoden 1983 alkupuolella. Luostanja Keyritynjoen
kunnostushanke on myös vireillä.

5.3

SÄTAMÄT JA RANTÄUTUMISpAIKAT

5.31

Peruskäsitteet

Laivasatamat
Varsinaisessa laivaljjkenteelle tarkojtetussa
satamassa on
kulloinkin harjoitettavan liikenteen asettamien
vaatimusten

mukaisia rakenteita. Laiturit on mitoitettu
korkeudeltaan
ja pituudeltaan käytössä oleville aluksille
sopiviksi ja
varustettu tarvittavin kiinnitys- ja
lastauslaittein.
laivalaiturit

Laivalaitureilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa
matkustaja—
aluksia varten rakennettuja laitureita.
Laivalaituria voidaan
käyttää myös veneiden lyhytaikaiseen
kiinnittämiseen ja tätä
voidaan helpottaa rakenteiden mitoituksella.
Veneille tarkoitetut satamat ovat yleensä
turvallisuuden ja
käytännöllisyyden takia erillään isommille
aluksille tarkoi
tetuista satamista. Sisävesialueilla ei täydellinen
erottelu
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ole kuitenkaan aina välttämätön laivojen pienen koon ja
laivaliikenteen määrän vähäisyyden vuoksi. Veneitä varten
kuitenkin rakennetaan useimmiten omat satamansa.
Veneilysatamat voidaan luokitella niiden pääasiallisen
käyttötarkoituksen,

koon ja palveluvarustuksen mukaan.

Seutusuunnittelun keskusliiton asettama veneilytyöryhmä
on suositellut seuraavaa luokitusta:
Venei lysatamat
Ä.

Kotisatama

Pääasiassa veneiden säilyttämiseen tarkoitettu satama taaja—
massa tai sen ulkopuolella.

Palveluvarustus riippuu sataman

koosta ja sijaintipaikasta.
3. Matkasatamat
1. Vierassatama
Palveluvarustukseltaan monipuolinen ja korkeatasoinen venei—
lysatama.
2.

Huoltosatama

Pääasiassa polttoaine-

ja elintarviketäydennyksiä varten

varattava satama.
3.

Luonnonsatama

Pääasiassa virkistystarkoituksiin varattava satama luon—
nonvaraisilla alueilla.
4.

Suojasatama

Pääasiassa tilapäistä suojaa varten varattava satamapaikka
rannikolla ja saaristossa, voi olla myös rakennettu
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Useat käytössä olevat satamat ovat eri tyyppien yhdiste
lmiä,
mikä onkin yleensä tarkoituksenmukaista. Edellisten lisäksi
on kuitenkin otettu käyttöön seuraavat määritelmät:

Venevalkama
Lähinnä taajamien ulkopuolella sijaitseva kotisatama,
voi olla myös rakentamaton.

joka

Rantautumispaikka
Rakentamaton luonnonsatama.
Suojapaikka
Änkkuroinnin tai rantaan kiinnittymisen mahdollistava,
ainakin joillakin tuulilla suojainen paikka.
5.32

Satamia

koskevat

tavoitteet

Satamien osalta päätavoitteena on satamaverkoston kehittä
minen siten, että se palvelisi sekä vakituista ja loma—
asutusta että myös matkailua.
Järvenrantataajamiin tulee saada kotisatamat, joissa on
riittävästi veneiden säilytyspaikkoja lähistöllä asuvien

veneille. Taajamien kotisatamien lisäksi tulee suunnitel
massa osoittaa venevalkamia kyläkeskuksiin ja myös saaris—
sa sijaitsevan loma—asutuksen tarpeisiin.

Veneretkeilijöiden ja —matkaili joiden tarpeisiin tulee
saada riittävän tihein välein huolto— ja vierassatamia.

Veneilijöiden käyttöön tarvitaan myös suojasatamia ja
-paikkoja sekä luonnonsatamia ja rantautumispaikkoja.

Rantautumispaikkoja tulisi saada varsinkin merkittävimpien
taajamien läheisyyteen.
Laivamatkailua varten tarvitaan laivalaitureita huomatta—
vimpiin taajamiin ja matkailukohteisiin.

99

5.33

Suunnittelu-

ja

mitoitus—

p e r u s t e e t
5.331 Kotisatamat ja venevalkamat
Varsinaisia kotisatamapaikkoja ei haja-asutusalueella tarvita
paljoakaan, mutta jo melko pienissä järven rannalla sijaitse—
vissa taajamissa ne ovat tarpeellisia. Jos käytettävät veneet
ovat pieniä soutu- ja perämoottoriveneitä, riittää veneiden
säilytykseen paikka venevalkamassa tai omassa rannassa, jossa

veneet voidaan vetää maalle.

Veneiden koon kasvaessa lisääntyy myös tarve kunnolliseen
venepaikkaan kotisatamassa. Suurten veneiden säilyttäminen
venevalkamissa tai omassa rannassa on hankalaa. Suuri koti—
satamien tarve on taajamissa, joissa on vähän veneiden säily—
tykseen soveltuvaa rantaviivaa. Seuraavassa taulukossa on
esitetty suuntaa antavasti, kuinka suuri prosentti kunkin
tyyppisten veneiden kokonaismäärästä tarvitsee venepaikan
kotisatamasta. Näitä lukuja voidaan käyttää lähinnä arvioita
essa laajojen alueiden, esimerkiksi jonkin vesistöalueen
kotisatamatarvetta. Tilanne yksittäisissä taajamissa on
yleensä niiden olosuhteista riippuen erilainen, ja esimerkik
si sellaisissa taajamissa, joissa rantaa on vähän, tulisi
lähes kaikilla veneillä olla paikka kotisatamassa.
Venepaikan kotisatamassa tarvitsevien veneiden määrän osuus
koko alueen venekannasta
Venetyyppi
Kanootit
Soutuveneet

%
10
5

Ävomoottoriveneet

30

Umpimoottoriveneet

50

Purjeveneet

50

Kotisatamat tulisi sijoittaa siten, että niistä on hyvä
yhteys vaikutusalueelleen ja vesistöön. Pienissä taajamissa
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satama tulisi aina pyrkiä sijoittamaan kävelyetäisyydelle
eli etäisyyden tulisi olla alle 1,5 km.
Satamapaikkaa valittaessa tulisi kiinnittää huomiota myös
seuraaviin seikkoihin:

-

—

-

Sataman on oltava suojattu vallitsevalta aallokolta ja yli
0,3 m aallokkoa ei saisi esiintyä. Jos luonnollista suojaa
ei ole riittävästi, on paikan oltava helposti ja taloudel
lisesti suojattavissa.
Tuloväylän on oltava selkeä ja riittävän syvä ja sisään
tuloaukon käyttökelpoinen huonollakin säällä.
Satama-altaassa on oltava riittävä vesisyvyys kaikille
käytössä oleville venetyypeille. Luonnollisen syvyyden ol
lessa riittämätön on ruoppauksen oltava mahdollisimman
edullista. Suurille purjeveneille voidaan tarvittaessa

osoittaa poijupaikkoja.

-

-

Perustamisolosuhteiden on oltava hyvät laitureita ja muita
rakenteita varten.
Tieyhteyksien ja liikennevälineiden saavutettavuus on tär
keää erityisesti kaupunkien ja suurten taajamien koti
satamissa.

-

Kotisatamat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava sel—
laisille paikoille, joissa on ennestään ollut vastaavia

toimintoja. Luonnontilaiseen rantaan rakennettaessa on
maisemallisiin seikkoihin kiinnitettävä erityistä huomi

ota.

-

—

-

Sataman käytöstä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa
ympäristön asukkaille ja luonnolle.
Satama-altaassa on veden oltava mahdollisimman hyvin vaih—
tuvaa.
Jätehuolto on voitava järjestää tyydyttävästi ilman
koli
tuuttomia kustannuksia.
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Taajamien venepaikat tulee pyrkiä sijoittamaan keskitetysti
yhteen tai harvoihin kohteisiin,

jolloin yksikkökustannukset

ovat pienimmät ja tarpeellinen palvelutaso on helpompi tur
vata. Kotisataman optimikokona pidetään 100

-

150 venepaik

kaa, mutta pienissä taajamissa ei luonnollisestikaan tarvita
edes sadan paikan satamatiloja.
Kotisatamaa varten tarvitaan vesialuetta ja maa—aluetta venepaikkaa kohti noin 100 m2 kumpaakin, mikäli veneiden kiinni
tyspaikat ovat pääasiassa laitureissa ja talvisäilytyspaikat
ovat satama-alueella. Jos käytetään runsaasti poiju- tai
ankkurointipaikkoja, on vesialueen tarve suurempi ja mikäli
pieniä veneitä säilytetään pääasiassa rannalle vedettynä,
vesialuetarve supistuu. Laiturirakenteissa ovat kelluvat
laiturit yleensä suositeltavampia vedenkorkeuden vaihtelu
jen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.
Kotisatamia perustettaessa ja edelleen kehitettäessä olisi
soveltuvin osin noudatettava taulukon 9 suosituksia.
5.332

Vierassatamat

Venematkailua ja -retkeilyä palvelevien vierassatamien tarve
on vaikeasti määriteltävissä. Hyvin varustetut vierassatamat
edellyttävät vilkasta venematkailua tai -retkeilyä ja toi
saalta korkeatasoisia matkailukeskuksia. Erillisiä vieras
satamia tarvitaan suunnittelualueella lähinnä matkailuyri
tysten läheisyyteen. Tarvittavat vierassatamat ovat kuitenkin
kooltaan pieniä ja niiden palveluvarustus voi olla vähäisempi
kuin taulukon 9 suosituksissa edellytetään. Vierassatamien
tarjoamat palvelut perustuvat tällöin suurelta osin ko.
matkailuyrityksen tarjoamiin palveluihin.
Kaikista laiturein varustetuista kotisatamista ja merkittä
vimmistä venevalkamista voidaan ja tulisikin varata laituri
tilaa myös vierailevien veneilijöiden tarpeisiin. Nämä voivat
osittain korvata vierassatamien puutetta. Vierassatamien
välimatkat vesistössä eivät saisi ylittää veneilijöiden tavan
omaisen päivämatkan pituutta,

joka on noin 40 km.
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TAULUKKO 9

Eri satamatyyppien ohjeellinen vähimmäispalvelu
taso

Kotisatama
—

—

—
—
—

—
—

—

—

-

—

—
—
-

—

laituri
poijuja tai paaluja
säilytyskenttä
tieyhteys
pysäköinti
juomavesi
x
jätehuolto
jäteöljyn keräys
käymälä
x
valvonta ja hoito
luiska tms. nostomahdollisuus
ilmoitustaulu
meripelastusvälineet
palontorjuntavälineet
sähkö
valaistus

Vieras satama
laituri
tieyhteys
pysäköinti
juomavesi
x
jätehuolto
käymälä
x
jäteöljyn keräys
polttoainehuolto
x
valvonta ja hoito
ilmoitustaulu
sisämajoitus
x
peseytyminen
x
kauppa/kioski
x
posti
x
puhelin
x
— meripelastusvälineet
palontorjuntavälineet
sähkö
valaistus
—

-

-

—

—

-

—

-

—

—

—

-

-

-

-

Venevalkama
—

—

—

—

—

laituri ja/tai säilytyskenttä
tieyhteys
pysäköinti
luiska
jätehuolto

Luonnonsatama

— laituri ja veneen rantaan—

—

Huoltosatama
-

—

-

-

-

—
-

laituri
juomavesi
x
jätehuolto
polttoainehuolto
x
jäteöljyn keräys
ilmoitustaulu
valvonta ja hoito
käymälä
x
tieyhteys
kauppa/kioski
x
meripelastusvälineet
palontorjuntavälineet
puhelin
x

veto- tai kiinnitysmahdol
lisuus
— ilmoitustaulu
valvonta ja hoito
jätehuolto
käymälä
x
nuotiopaikka

—
-

Rantautumi spaikka

Suoj asatama

veneen rantaanveto— tai
kiinnitysmahdollisuus
- nuotiopaikka
(— jätehuolto)

- laituri/poijuja/paaluja/

Suoj apaikka

Laivalaituri

-

—

-

-

—

— ankkurointi— tai rantaan—
kiinnitysmahdollisuus

-

-

—

—

kiinnityslenkkejä
luonnollinen tai raken
nettu suoja aallokolta

laituri

— valvonta ja hoito
—

-

ilmoitustaulu
jätehuolto

Huom.
x:llä merkityn palvelun/varusteen ei ole välttämättä oltava
varsinaisella satama-alueella.
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Vierassatamien sijoittelussa huomioon otettavat vaatimukset
ovat likimain samat kuin kotisatamien sijoittelussa. Taulu
kossa 9 on esitetty suositus vierassataman palveluvarustuk
sesta.
5.333

Huoltosatamat

Huoltosatamiin veneilijä saapuu saadakseen polttoaine— ja
elintarviketäydennystä. Huolto satamulta vaadittava palvelu
taso on esitetty taulukossa 9.
Useimpien huoltosatamien tulisi sijaita sellaisten kotisatamien yhteydessä, missä on runsaasti moottoriveneitä.
Jos useita kotisatamia on lähekkäin, ei kaikissa kuitenkaan
tarvita huoltopalveluita. Pienten taajamien moottorivene
kanta ei useinkaan riitä turvaamaan rannalla tapahtuvan
polttoaineen myynnin kannattavuutta. Tällöin olisi etäisyy
den lähimmästä polttoaineen myyntipisteestä oltava mahdolli
simman lyhyt. Kotisatamista tai vierassatamista riippumatto
mia huoltosatamia ei suunnittelualueella toistaiseksi kannat—
Suunnittelussa olisi kuitenkin pyrittävä

tane rakentaa.

siihen, että mahdollisuudet polttoaine— ja elintarviketäy
dennyksiin olisi vähintään 40 km välein.
Huoltosatamien tarjoamat palvelut ovat luonteeltaan sellaisia,
että veneilijä oleskelee satamassa vain lyhyitä aikoja ker
rallaan. Tämä olisi otettava huomioon satamien mitoituksessa.
Eräiden arvioiden mukaan huoltosatamien venepaikkamäärän
tulisi olla 1

—

2 % alueen venekannasta.

Huoltosatamien sijoittelussa tulisi aina ottaa huomioon lähel
lä olevat palvelut. Satama voidaan sijoittaa paikkaan,

jossa

kauppa on lähellä rantaa. Usein kauppa haja-asutusalueella
hoitaa myös polttoaineen jakelun ja liikenneyhteydet paikalle
ovat myös hyvät.
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5.334

Luonnonsatamat, rantautumispaikat,

suojasatamat

ja suojapaikat
Rantautumiseen sopivia paikkoja tarvitaan erityisesti vene
retkeilijöiden, mutta myös venematkailijoiden ja -ulkoili—
joiden kohdealueiksi. Luontonsa ja virkistymismahdollisuuk
siensa puolesta mielenkiintoiset, vapaat rannat ovat nykyi
sin veneretkien tärkeimpiä kohteita. Suunnittelualueen
vesistöjen saarissa ja rannoilla niitä on edelleen runsaas
ti, mutta loma-asutuksen lisääntyessä on kuitenkin syytä
osoittaa erityisiä alueita luonnonsatamiksi ja rantautumis
paikoiksi.
Suurin rantautumispaikkojen tarve on taajamien lähialueilla.
Luonnonsatamia tai rantautumispaikkoja olisi taajamien lähei
syydessä oltava joitakin jo noin 5 km etäisyydellä taajamas
ta. Veneilyharrastuksen voimakkuudesta riippuen voi suurimpien
taajamien lähivesillä olla tarvetta osoittaa alle 20 km
etäisyydellä useita rantautumispaikkoja. Pidempiä veneretkiä
tehtäessä luonnonsatamien välin pitäisi olla paikallisista
oloista riippuen 10

-

20 km.

Suojasatamien ja suojapaikkojen tarve on suurinta laajoilla
selillä. Ongelmallisimpia ovat suuret järvet, joissa on
vähän saaria.
Luonnon— ja suojasatamien varustetason olisi oltava taulukon
9 mukainen. Rantautumispaikoilta ei edellytetä mitään lait
teita, mutta olisi kuitenkin varauduttava niiden myöhempään
rakentamiseen ja varustamiseen luonnonsatamien tavoin, ensi
sijaisesti jätehuollon osalta.
Luonnon- ja suojasatamien paikan valinnassa on otettava
huomioon seuraavat tekijät:
—

Ensisijaisesti suojasatamaksi tarkoitetun paikan on tar
jottava riittävän hyvä suoja ankkurointiin tai rantautu
miseen sekä suurille että pienille veneille. Tulo sata
maan on voitava tapahtua kaikilla tai ainakin vallits&
villa tuulilla.
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—

-

-

Luonnonsatamankin on oltava mahdollisimman suojainen sekä
tuloväylän ja ankkurointi— tai rantautumisalueen turvallinen.
Luonnonsataman on oltava käyttäjien kannalta viihtyisä.
Sekä vesi- että maa-aluetta on oltava riittävästi, jotta
satamasta ei aiheutuisi häiriöitä, ja toisaalta toiminta
siellä voisi tapahtua ilman ulkoista häiriötä.

—

Luonnonsatamat’ olisi edullista sijoittaa muun virkistys—
alueen yhteyteen. Mikäli luonnonsatamiin saadaan tarpeel—
liset laituritilat, se luo edellytykset myös rantautumiseen
matkustaja-aluksille.

-

Telttailun on oltava mahdollista luonnonsatamissa, mutta
ei välttämätöntä kaikilla rantautumispaikoilla.

-

-

Luonnonsatamia ei tule sijoittaa likaantuneille vesialueille.
Luonnonsatamien jätehuoltoon tulisi kiinnittää erityistä
huomiota.

-

Luonnonsatamia ei tulisi sijoittaa luonnonsuojelukohteeSeen
tai paikkaan, missä rantautuminen tai oleskelu aiheuttaa
luonnossa haitallista kulumista.

Luonnonsatamissa tulisi olla tilaa 5

—

10 veneelle. Venepaik—

kojen määrä riippuu myös huomattavasti käytettävän’maa-alueefl
suuruudesta. On otettava huomioon, että maa—alueen tarve on
huomattavasti suurempi kuin muilla satamatyypeillä, sillä
luonnonsatamassa tapahtuvaa telttailua ja ulkoilua ei saisi
häiritä muiden veneilijöiden vastaavat toimet.
5.335

Laivasatamat ja -laiturit

Laivamatkailua palvelevia korkeatasoisia satamia tarvitaan
suunnittelualueella lähinnä vain Kuopiossa. Niissä tulisi
olla riittävästi laituritilaa tuleviakin tarpeita varten,
matkustajien palveluun tarvittavat tilat, riittävä laitteisto
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laivojen huoltamiseksi ja järjestetty jätehuolto. Laiva
satama tarvitaan myös Varkaudessa ja Iisalmessa. Kirkon—
kylissä, muutamissa kyläkeskuksissa, matkailuyritysten lä
hellä ja virkistysalueilla tarvitaan laivalaituri, joka on
mitoitettu aluskannalle sopivaksi. Muita palveluita voi olla
paikallisten mahdollisuuksien mukaisesti. Laivalaiturit
voivat toimia sekä säännöllisen reittiliikenteen välipysähdys
paikkoina että risteily-, kiertoajelu- ja tilausliikenteen

matkakohteina. Muutamia laivalaitureita voisi sijaita myös
luonnonsatamissa sopivalla risteilyetäisyydellä kaupungeista.
Näille ei aseteta muita vaatimuksia kuin, että laituriin
tulo ja siihen kiinnittyminen käy helposti.
Laivalaitureiden kansirakenteen tulisi olla suurimnalta
osalta noin metrin korkeudella vedenpinnasta. Pienempien
aluksien ja veneiden tarpeita varten kuitenkin osan siitä
tulisi olla 0,4
0,6 metrin korkeudella. Laivalaitureissa
-

riittää kiinnittämispaikan varaaminen 1
5.34

Satamien

-

2 laivalle.

nykytila

Nykyinen satamatilanne pyrittiin selvittämään eri kohderyh
mille tehtyjen kyselyjen avulla. Lisäksi saatiin satamia

koskevia tietoja työryhmän suorittaman maastoretken ja eril—
listen maastokäyntien yhteydessä.
Kyselyjen avulla ja maastoretken yhteydessä tietoon saadut
satamat ilmenevät kuvasta 8. Laituripaikoilla varustettuja
kotisatamia oli v.

1980 suunnittelualueella 31 kpl ja näissä
laituripaikkoja yhteensä noin 2 000 veneelle. Eniten kotisata

mia oli Kuopiossa,
laituripaikkoja 1
on oma satamansa,

jonka 13 venesatamassa oli maksullisia
464 veneelle. Lisäksi Kuopion Pursiseuralla

jossa oli laituripaikkoja 90 veneelle ja
lisäksi ankkuri— ja suojapaikkoja 40 veneelle. Varkaudessa
on 7 kotisatamaa, joiden yhteinen laituripaikkamäärä oli
360.

Laitureilla varustettuja kotisatamia oli Iisalmessa 2,
Siilinjärvellä 3 sekä Lapinlahdella, Tuusniemellä, Outokum

mussa ja Oravikoskella kussakin 1. Edellä mainittujen
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kotisatamien yhteenlaskettu paikkamäär oli v.

1980 noin

180 laituripaikkaa. Lisäksi on vesistöjen rannalla sijaitse
viin kuntien keskustaajamiin muodostunut lukuisia veneen
säilytyspaikkoja lähinnä valtion, kunnan tai muun yhteisön
omistamille alueille. Pienimmillä kyläyhteisöillä on useasti
yhteinen venevalkama, jonka käyttöoikeus perustuu “ikimuis
toiseen nautintaoikeuteen”,

jolloin malidollisten uusien

asukkaiden oikeus valkaman käyttöön saattaa olla epäselvä.
Veneiden koot, tyypit ja käyttötarkoitukset ovat viime vuosi
kymmenen kuluessa muuttuneet, mikä on aiheuttanut veneiden
säilymispaikkojen muuttumisen epätarkoituksenmukaiseksi.
Suunnittelualueen vierassatamat ovat palvelutasoltaan puut—
teellisia. Vierassatamiksi merkityt ovat lähinnä yhden
majoitusliikkeen laitureita. Kotisatamien yhteyteen on
vierasvenepaikkoja varattu lähinnä kaupunkien kotisatamissa.
Uusiin kuntien keskustaajamien laitureihin ja laivojen väli
laitureihin varattuja laivojen kiinnittymispaikkoja voidaan
lyhytaikaisesti käyttää myös vierasveneiden kiinnittämiseen.
Vierassatamien tarjoamat palvelut perustuvat lähinnä ko.
taajaman tai majoitusliikkeen palveluihin.
Varsinaisia huoltosatamia ei alueella ole. Polttoaineen myyn
tiä yksinomaan veneilijöille on järjestetty Kuopiossa
ja Varkaudessa.

Veneilijöiden tarvitseman polttoaineen ja

elintarvikkeiden saanti perustuukin muualla lähimmän taajaman,
kyläkeskuksen tai matkailuyrityksen tarjoamiin palveluihin.
Suunnittelualueen vesistöjen rannoilla on lisäksi haja
asutusalueella useita kauppoja, huoltoasemia ja muita palve
lupisteitä, mutta näihin on monesti vaikeata päästä ennen
kaikkea sopivien laitureiden puuttumisen vuoksi.
5.35

Satamien
kojen

ja

rantautumispaik

kehittämistoimenpiteet

Suunnittelualueen venesatamat eivät ole riittäviä määrälli
sesti eikä laadullisesti.

Uusia satamia ja venevalkamia

tarvitaan ja myös vanhojen satamien laatua ja palvelutasoa
olisi parannettava.
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Kotisatamapaikkojen tarpeeseen vaikuttavat suunnittelualueel
la veneiden määrän kasvu, venekaluston muuttuminen ja myös
veneiden säilytyksen keskittyminen tiettyihin paikkoihin.
Veneiden tyypit ja koot ovat huomattavasti muuttuneet parin
kymmenen viime vuoden aikana, mikä on aiheuttanut sen, että
entiset satamat ja venevalkamat eivät enää ole kooltaan
ja varustukseltaan riittäviä. Asutuksen keskittyminen taaja
miin on lisännyt niissä venepaikkojen tarvetta. Saarissa
sijaitseva loma-asutus taas vaatii venevalkamia mantereella
etenkin tiheillä loma-asutusalueilla.
Varsinaisia kotisatamia tarvitaan suunnittelualueen tärkeim—
missä taajamissa, lähinnä kuntakeskuksissa. Venevalkamia
tarvitaan kyläkeskuksissa ja myös loma—asutusta varten.
Laituripaikkoja taajamien kotisatamissa tulisi suunnittelualueella olla työryhmän arvion mukaan noin 4 000 kpl v.

1990

ja soutuveneille telapaikkoja rannalla noin 4 900 kpl.
Ärviossa eivät ole mukana venevalkamien venepaikat. Nykyisin
on kotisatamissa laituripaikkoja noin 2 000 veneelle,

joten

lisätarve on 2 000 laituripaikkaa.
Huoltosatamapalveluja tulisi kehittää lähinnä taajamien kotisatamien yhteydessä. Tällöin tärkeinimille veneilyalueille jo
saadaan tyydyttävä huoltosatamaverkosto. Verkostoa voidaan
täydentää esimerkiksi matkailuyritysten yhteydessä tarjotta
villa huoltopalveluilla. Erillisiä vierassatamia tarvitaan
alueella vain matkailuyritysten yhteydessä. Kotisatamien
tarjoamia vieraspalveluja tulisi kehittää ja varata niihin
riittävästi vierasvenepaikkoja.
Liitekartassa ja kuvassa 9 on esitetty kehitettävät koti-,
vieras- ja huoltosatamat sekä venevalkamat. Satamien tarkka
sijainti tulisi määrittää yksityiskohtaisemmassa suunnitte
lussa.
Satamien, venevalkamien ja laivalaiturien toteuttamisessa
tulisi pyrkiä noudattamaan taulukon 9 mitoitusarvoja.
Satamat voidaan kuitenkin toteuttaa aluksi palvelutasoltaan
aihaisempina. Myöhemmin satamien varustetasoa voidaan tarpeen
mukaan nostaa.

Sellaisten satamien osalta,

joiden merkitys

‘4
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on vähäinen, voidaan taulukon 9 mukaista palvelutasoa pitää
ohjeellisena tavoitteena.
Kotisatamat ja venevalkamat palvelevat lähinnä paikallista
tarvetta, joten niiden toteuttamiselle ei voida laatia
kiireellisyysjärjestystä. Ensisijaisesti tulisi kuitenkin
rakentaa ja kunnostaa ne kötisatamat, jotka eivät ole
riittävän kokoisia ja palvelukykyisiä ja joissa tarve on
kiireellisin. Tällaisia ovat esimerkiksi Iisalmen, Lapin—
lahden, Maaningan, Leppävirran, Kaavin, Nilsiän ja Juan
kosken kotisatamat.

Satamat tulisi toteuttaa vaiheittain

siten, että aluksi rakennetaan vain osa venepaikoista ja
järjestetään tärkeimmät palvelut ja varusteet. Myöhemmin
voidaan tarpeen mukaan lisätä venepaikkoja ja kohottaa
palvelutasoa.
Suunnitelmassa esitetyt vierassatamat sijaitsevat joko
taajamien kotisatamien tai matkailuyritysten yhteydessä.
Vieras- ja huoltosatamapalveluja tulisi kehittää varsinkin
keskeisen veneilyalueen tärkeimmissä kotisatamissa; Kuopios
sa, Varkaudessa, Leppävirralla, Maaningalla, Lapinlahdella,
Iisalmessa ja Vehmersalmella. Huolto- ja vierassatamien
lisäksi tulisi parantaa muiden rannalla sijaitsevien
palvelujen käyttömahdollisuutta.

Seuraavassa luettelossa on mainittu kunnittain kaikki
suunnitelmaan liittyvät koti-, vieras- ja huoltosatamat
sekä venevalkamat.

Satamien yhteydessä esitetyt venepaik

kojen määrät ovat ohjeellisia. Ärviointiperusteena on
ollut veneiden määrä taajamissa vuonna 1990. Satamat on
esitetty kuvissa 8 ja 9 ja liitteenä olevalla yleissuun
nitelmakartalla.
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ALUE 1

IISALMEN REITIN KUNNAT
Kiuruve s i

Nykytilanne:
Ki

/

1 Kirkonkylä

Koti- ja vierassatama
laituripaikkoja 20 veneelle
-

Kehittämistoimenpiteet;
Kiurujoen vesistön yleissuunnitelmassa on esitetty
lisäksi 65 laituripaikkaa, jotka rakennettaisiin
keskustan lähistölle, Rannankylään ja Vanhapappilan
rantaan. Lisäksi tarvittaisiin säilytyskenttä 150
veneelle.
Venevalkamat
K
K
1<
K
K
K
K
K
K
K
K
1<

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Linkinen
Lelitokaarre
Topilanperä
Honkaranta
Etelälahti 1
Etelälahti II (Ilkontuli)
Etelälahti III
Savonlahti
Kallioharju
Möljä
Ryönänjoki
Hyvölänlahti

Vieremä
Nykytilanne:
Kunnan alueella ei ole venesatamaa
Kehittämistoimenpiteet:
Vi 1 Kirkonkylä
Kotisatama
laituripaikkoja 10 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 40 veneelle
-

—

—

Sonkajärvi
Nykytilanne:
Kunnan alueella ei ole venesatamaa
Kehittämistoimenpiteet:
So 1 Kirkonkylä
Kotisatama
laituripaikkoja 10 veneelle
säilytyskenttä 30 veneelle
—

-
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VeneVa lkama
So 2 Sukeva
Iisalmi
Nykytilanne

2

Iisalmen keskustassa on vanhan sataman läheisyydessä
venesatama, jossa on laituripaikkoja 23 veneelle.
Keskustan alueella on lisäksi lukuisia, pääasiassa
kaupungin omistamia ranta—alueita, joilla veneiden
säilytys on sallittua. Näillä alueilla ei kuitenkaan
ole venelaitureita.
Kehittämistoimenpiteet:
1 1 Keskusta
Koti—, huolto— ja vierassatama
laituritilaa 2 laivalle
laituripaikkojen kokonaistarve 300
vierasvenepaikkoja 10 veneelle
säilytyskenttä 500 veneelle
-

-

—

—

Tarvittavat lisävenepaikat voidaan hajauttaa useam
paan paikkaan. Kysymykseen tulevat keskustan nykyi
sin veneensäilytykseen käytettävät rannat. Vieras—
ja huoltosatamaksi soveltunee vanhan sataman alue.
1 2 Iisalmen Pursiseuralla on tukikohta Haukiniemes
sä. Tukikohdassa on 24 laituripaikkaa ja 3 poiju
paikkaa.
1 3 Koljonvirta
Vierassatama leirintäalueen yhteydessä
vierasvenepaikkoja 10 veneelle
-

1 4 Runni
Vierassatama lomakylpylän yhteydessä
vierasvenepaikkoja 10 veneelle
-

Venevalkamat:
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
6
7
8
9
JO
11
12
13

Kurenpolvi
Siikalahti
Kihlovirta
Laasolahden länsipuolinen niemi
Soinlahti
Peltosalmi
Ohenmäki
Taipale
Hernejärvi

1 .1 6

Lapinlahti
Nykytilanne:
Kirkonkylässä on venesatama,
koja 12 veneelle.

jossa on laituripaik—

Kehittämis toimenpiteet:
La 1

Kirkonkylä

Koti— ja vierassatama
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkojen kokonaistarve 50
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 120 veneelle
-

-

-

-

Tarkoituksenmukaisinta on kehittää edelleen nykyis
tä Väärnin rannassa sijaitsevaa venesatamaa.
La 2

Honkaniemi

Vierassatama lomakylän läheisyyteen
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
-

Venevalkamat:
La
La
La
La
La
La
La
La
ALUE 2

3
4
5
6
7
8
9
10

Linnansalmi
Pappilanpelto
Nerkoo
Martikkala
Mäntylahti
Kuhaniemi
Karvasalmi
Älilampi

NILSIÄN REITIN KUNNAT
Rautavaara

Nykytilanne:
Kunnan alueella ei ole venesatamaa
Kehittämis toimenpiteet:
Rt 1

Kirkonkylä

Koti s at aina
laituripaikkoja 30 veneelle
säilytyskenttä 60 veneelle
—

—

Varpaisj ärvi
Nykytilanne:
Kunnan alueella ei ole venesatamaa
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Kehittämis toimenpiteet:
V

1

Syvärin.ää

Koti— ja vierassatama
laituripaikkoja 10 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 20 veneelle
—

—

—

Venevalkamat:
Vj 2
Vj 3
Vj4

Jonsa
Urimolahti
Ätro

Nilsiä
Nykytilanne:
Keskustassa ei ole venesatamaa. Seuraavat vierasve—
nesatamat sijaitsevat kunnan alueella.
Ni 3

Tahkovuori

Vierassatama lomahotellin yhteydessä
vierasveneoaikkoja 5 veneelle
-

Ni 4

Äholansaari

Vierassatama
vierasveneaikkoja 5 veneelle
—

Ni 43 Sääskiniemi
Vierassatama
laituriaikkoja 5 veneelle
—

Kehittämistoimenpiteet:
Ni 1

Keskusta

Koti— ja vierassatama
laituripaikkoja 60 veneelle
vierasveneaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 100 veneelle
-

—

—

Ni 2

Nipanen

Vierassatama lomahotellin yhteyteen
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
—

Ni 5

Hiekkaniemi

Vierassatama lomakylän yhteyteen
vierasveneaikkoja 5 veneelle
—
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Venevalkamat:
Ni 6
Ni 7
Ni 8
Ni 9
Ni 10
Ni 11
Ni 12
Ni 13
Ni 14

Joulu lahti
Keyritty
Äholansaarj
Saunanjemj
Simolanlahti
Liestynselän ranta
Palonurmj
Lastukoskj
Pajulahti

Juankoskj
Nykytjlanne:
Kunnan alueella ei ole venesatamaa
Kehittämistoimenputeet:
Ju 1

Keskusta, Vuotjärvi

Koti— ja vierassatama
laituripaikkoja 40 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 50 veneelle
-

—

-

Ju 2

Keskusta, Karjalankosken alapuoli
Koti— ja vierassatama
laiturjtjlaa 1 laivalle
laituripaikkoja 20 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 30 veneelle
—

-

-

-

Ju 3

Muuruvesi

Koti- ja vierassatama
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 20 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 40 veneelle
-

-

-

-

Venevalkamat:
Ju 4
Ju 5
Ju 6
ALUE 3

Pisankoskj
Viitanjemj
Äla—Siikajärvi

KÄLLÄVEDEN ALUEEN KUNNAT
Maaninka

Nykyti lanne:
Keskustan rannassa on laivalaiturj
Laiturissa ei ole venepaikkoja
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Kehittmis toimenpiteet:
Keskusta

Ma 1

Koti-, huolto— ja vierassatama
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 20 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 40 veneelle
—

-

—

-

Ma 2

Tuovilanlaliti

Koti- ja vierassatama
laituritilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 10 veneelle,
venetaikkaa
säilytyskenttä 20 veneelle
-

-

joista 3 vieras

-

Ma 3

Kupinniemi

Vierassatama lomakylän läheisyyteen
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
laituritilaa 1 laivalle
Venevalkamat:
-

-

Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma

4
5
6
7
8
9
10

&1l

fjO

Halola
Sinikiven meijerin ranta
Käärmelahti
Pulkonkoski
Kurolanlahti
Honkaranta
Kinnulanlahti

Siilinjärvi
Nykytilanne:
Kunnan alueella on seuraavat venesatamat:
Keskusta

Si 1

Kotisatama
laituripaikkoja 20 veneelle
-

Jynkänlahti

Si 2

Kotisatama
laituripaikkoja 12 veneelle
-

Si 3

Vuorela

Kotisatama
laituripaikkoja 18 veneelle
-

Kehittämistoimenpiteet:
Nykyisiä venesatamia tulisi kehittää seuraavasti:
Si 1

Keskusta
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Koti— ja yiersstarna
1 laivajaikk
—
]aituripaikkojen kokonajstarve 80
Vierasvenepaikkoja 5 veneeUe
säilytyskentt 150 vei-ee11e
-

—

Lahdenpohjukan ahtauden takia voi laituripaikkojen
hajauttaminen olla tarpeen.
Si 2

Jynkänlahtj

Kotisatama
laituripaikkojen kokonaistarve 20
säilytyskentt 50 veneelle
-

-

Si 3

Vuorela

Koti— ja vierassatama
1 laivapaikka
laituripaikkojen kokonaistarve 60
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 120 veneelle
-

-

—
—

Venevalkamat:
Si
Si
Si
Si
Si
Si

4
5
6
7
8
9

Äutioranta
Räimä
Jännevirta
Kuuslahtj
Tulinjemj
Jälänjärvi

Laivalajturj:
Si 10 Jännevirta
laituritjlaa 1

-

laivalle

Kuopio
Nykytilanne:
Kuopion keskustan alueella sijaitsevat seuraavat
venesatamat:
Ku 1

Särkinjemj

Kotisatarna
laituripaikkoja 20 veneelle
—

Ku 2

Leipänjemj

Kotisatama
laituriaikkoja 26 veneelle
—
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Te1kkistei1ahti,

Ku 3

Kotisatarna
laituripaikkoja 52 veneelle
Ku 4

Kettulanlahti

Kotisatarna
laituripaikkoja 40 veneelle
-

Ku 5

Päiväranta

Kotisatama
laiturioaikkoja 50 veneelle
-

Niuvanoortti

Ku 6

Kotisatama
laiturioaikkoja 42 veneelle
-

Neulaniemi

Ku 7

Kotisatama
laituripaikkoja 38 veneelle
-

Honkalahti

Ku 8

Kotisatama
laituripaikkoja 170 veneelle
-

Keinänlahti

Ku 9

Kotisatama
laiturioaikkoja 120 veneelle
-

Ku 10 Harjulanranta
Kotisatama
laituripaikkoja 106 veneelle
-

Ku 11

Jynkänlahti

Kotisatama
laiturioaikkoja 34 veneelle
—

Ku 12 Maljalahti
Koti—, huolto- ja vierassatama
laituripaikkoja 430 veneelle
-

Ku 13 Kuopionlahti
Koti—,
—

-

huolto— ja vierassatarna
laituripaikkoja 340 veneelle
vierasvenepaikkoja 15 veneelle

1.
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Ku 14 Raulialahti
Vierassatama lomahotellin läheisyydessä
venepaikkoja 50 veneelle
—

Ku 15 Pirttiniemi
Pursiseuran tukikohta
laituripaikat 90 veneelle
poijupaikat 10 veneelle
ankkuripaikat 30 veneelle
-

—

-

Lisäksi on keskustan rannoilla useita veneensäily
tyskenttiä, joissa on paikkoja yhteensä 1 500
veneelle.
kehittämistoimenpiteet:
Kuopion kaupunki tulee lähivuosina lisäämään lai
turipaikkoja lähinnä Keinänlahden, Jynkänlahden ja
Maljalaliden venesatamissa. Vierassatamana kehite
tään edelleen Maljalahden venesatamaa, jossa on 50
vierasvenepaikkaa. Huoltosatamapalvelut tulisi kes
kittää
lähinnä Kuopionlahden ja Maljalahden vene
satamiin.
Kotisatamina kehitetään Kaislastenlahtea (Ku 19),
Kirveslahtea (Ku 36), Pöyrynlahtea (Ku 37), Neula
lahtea (Ku 38), Kuivinniemeä (Ku 39) ja Kelloniemeä
(Ku 40). Uudelle Jynkän eteläpuolelle tulevalle
asuntoalueelle suunnitellaan koti—, vieras— ja
huoltosatamaa Pirttilahteen (Ku 35).
Pirttiniemen satamaa kehitetään monipuoliseksi pur
jehduskeskukseksi.
Purjehti joiden hallussa olavaa livarinsalon saari—
tukipaikkaa (Ku 41) kehitetään edelleen, jolloin
etenkin vierassatamapalveluja tulee lisätä.
Keskustan ulkopuolella tarvitaan edellämainittujen
lisäksi venesatamia ja venevalkamia seuraaviin
paikkoihin:
Ku 16 Melalahti
Koti— ja vierassatama
laituripaikkoja 20 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 40 veneelle
Venevalkamat:
Ku 17 Hirvilahti
Ku 18 Lamperila
Ku 20 Haminalahti
Ku 21 Hiltulanlahti
Ku 22 Pitkälahti
Ku 23 Ranta-Toivala
Ku 24 Kurkiharju
Ku 25 Puutossalmi
Ku 26 Rautaniemi
Ku 27 Vartiala
Ku 28 Jänismajat. Rakennettu
laituritilaa 1 laivalle, mahdollisuus saada
laituriin vierasvenepaikkoja
Ku 29 Suovu
Ku 30 Sotkanniemi
-

—

-

-
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Ku 31 Piippa
Jännevirta
Ku 32 Kotasalmi
Ku 33 Ryönä
Ku 34 Kankaala
Vehmersalmi
Nykytilanne:

(Si 6)

Kirkonkylässä on laivalaituri 1 laivalle, ei vene
satamaa. Ritoniemen lomakylässä on laituri, joka
mahdollistaa rantautumisen.
Kehittämis toimenpiteet:
Ve 1
Kirkonkylä
Koti—, huolto— ja vierassatama
laituripaikkoja 40 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 80 veneelle
Ve 2
Ritoniemi
Vieras- ja huoltosatama lomakylän läheisyyteen
laituritilaa 1 laivalle
vierasvenepaikkoja 10 veneelle
Ve 3
Räsälänlaht±, Pitopaikka
Vierassatama Pitopaikan läheisyyteen. Edellyttää
väylän perkauksia.
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
-

—

-

—

-

—

Venevalkamat:
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
ALUE 4

4
5
6
7
8

Enonlahti
Litmaniemi
Mustinlahti
Pyysä
Räsälänlahtj

JUOJÄRVEN REITIN KUNNAT
Kaavi

Nykytilanne:
Kunnan alueella ei ole venesatamaa
Kehittämistoimenpiteet
Ka 1

Keskusta

Koti—,
-

—

-

huolto- ja vierassatama
laituripaikkoja 30 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 60 veneelle

Venevalkamat:
Ka 2
Ka 3

Luikonlahti
Maarjanvaara
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Tuusiej
Nykytilanne:

J

Tu

Keskusta

Keskustaan on rakennettu venesatama,
turipaikkoja seuraavasti:
—

-

jossa on lai—

laiturjtilaa 1 laivalle
laituripaikkoja 27 veneelle

Kehittämis toimenpiteet:
Tu 1

Keskusta

Nykyistä venesatamaa tulisi edelleen kehittää koti-,
huolto- ja vierassatamana. Venepaikkojen kokonais—
tarve on seuraava:
—

—

-

Tu 2

laituripaikkoja 40 veneelle
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
säilytyskenttä 80 veneelle
Ohtaansaimj

Vierassatama
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
-

Venevalkamat:
Tu 3
Tu 4
Tu 5

Paakkila
Kojanlahti
Levälahti

Outokumpu
Ou 1

Pitkälahti, Juojärvi

Nykytilanne:
Lastauslaituri ja venevajoja noin 100 veneelle
Kehittämis toimenpiteet:
Koti-, huolto— ja vierassatama
kotisatamassa laituripaikkoja 120 veneelle
vieraspaikkoja 10 veneelle
säilytyskenttä rannalla 120 veneelle
—

-

—

Lisäksi tarvitaan venevalkamia kunnan alueella seu
raaviin paikkoihin:
lu
lu
Ou
Ou
Ou

2
3
4
5
6

Usinlahti, Rikkavesi
Varislahti, Juojärvi
Riihilahti, Juojärvi
Niemelä, Juojärvi
Viuruniemi, Juojärvi
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ALUE 5

LEPPÄVIRTÄ

-

VARKAUS

Leppävirta
Nykytilanne:
Kirkonkylässä ei ole venesatamaa
Le 2

Syväväylän varteen on rakennettu laivalaituri,
jossa on tilaa 1 laivalle ja muutamalle veneelle

Le 4

Oravikoskella on kotisatama, jossa on laituri—
tilaa 10 veneelle ja säilytyskenttä 40 veneel
le

Kehittämistoimenoiteet:
Le 1

Kalmalahti

Koti-,
—

-

—

huolto- ja vierassatama
laituriaikkoja 60 veneelle
vierasveneaikkoja 20 veneelle
säilytyskenttä 100 veneelle

Lahden pohjukassa sijaitsevien matkailuyritysten ja
pohjukan ahtauden vuoksi on eri satamatoimintojen ja
venepaikkojen hajauttaminen tarpeellista.
Le 3

Vanhan laivalaiturin lähistö

Kotisatama
laiturioaikkoja 20 veneelle
säilytyskenttä 20 veneelle
-

—

Le 4

Oravikoski

Kotisatama, kokonaistarve
laituritilaa 20 veneelle
säilytyskenttä 40 veneelle
—

-

Le 5

Sorsakoski

Kotisatama
laiturioaikkoja 30 veneelle
säilytyskenttä 100 veneelle
-

—

Venevalkamat:
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
98

Pykärilänkylä
Paukarlahti
Länsi—Saamainen
Konnuksen kanavan lähistö
Konnuslahti
Vanhalahti
Riihilahti
Venkkuri
Sorsakoski
Horsmanlahti
Kurjala
Niädänmaa
Häikiänlahti
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Varkaus
Nykytilanne:
Varkauden keskustan alueella sijaitsevat seuraavat
venesatamat:
Va 1

Rajakatu

Kotisatama
1aituritaikkoja 56 veneelle
-

Va 2

Rantapuisto

Kotisatama
laituripaikkoja 38 veneelle
-

Va 3

Tyyskänniemi

Kotisatama
laiturioaikkoja 30 veneelle
-

Va 4

Käärmeniemi

Kotisatama
laituripaikkoja 36 veneelle
-

Va 5

Viltinranta

Koti- ja vierassatama
laituripaikkoja 126 veneelle
vierasvenepaikkoja 12 veneelle
-

-

Va 6

Könönpelto

Kotisatama
laituripaikkoja 39 veneelle
-

Va 7

Luttila

Kotisatama
laituripaikkoja 34 veneelle
-

Va 8

Taioaleen kanavan yläpuoli

Vierassatama
vierasvenepaikkoja 5 veneelle
—

Kehittämistoimienpiteet:
Keskustan alueella tarvittaisiin arvion mukaan lai
turipaikkoja 500 veneelle, eli lisätarve olisi 140
venepaikkaa. Vieras- ja huoltosatamana tulisi edel
leen kehittää Viltinrannan venesatamaa, jossa
vierasvenepaikkojen tarve on 20. Veneensäilytys
kenttiä tarvittaisiin 500 veneelle. Lomakeskus Kuntorannan (Va 9) yhteyteen esitetään kotisataman raken
tamista.
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Järven vedenkorkeuden vaihte1jn ollesssa pieni,

voidaan ran

nalla olevia säilytyskenttiä käyttää myös veneiden talvisäi
lytyspaikkoina.

Sen sijaan jokaista laituripaikkaa kohden

on varattava tila erilliseltä talvisäilytyspaikalta.
Venevalkamissa tarvitaan 10

—

30 venepaikkaa. Valkamien

laituritarve riippuu paikallisista olosuhteista.
Kartalle merkityt satamapaikat ovat ohjeellisia. Uusia
satamia rakennettaessa on otettava huomioon maankäyttö—
ongelmat.

Satamapaikat on otettava mukaan alueen kaavoja

laadittaessa.
5.36

Laiva laiturit

Kuntakohtaisessa luettelossa on esitetty useaan taajamaan
laivalaituria,

jotka rakennettujen laitureiden ohella on esi

tetty kuvassa 10.

Näiden lisäksi kunnat ja yksityiset henki

löt ovat esittäneet laivalaitureiden rakentamista seuraaviin
kohteisiin: Melalahti, Taipaleen alakanava (Varkaus),
länlahti

(Vehmersalmi), Vaajasalmi,

ritty, Ohtaansalmi,
Pyysä,

Nilsiän kirkonkylä, Key

Mustinlahti, Virranniemi, Levälahti,

Honkaranta ja Runni.

on esitetty kuvassa 10
5.37

Räsä—

Näiden laivalaitureiden sijainti

/20/.

Rant autumi spaikat

Kallaveden reitillä tarjoaa luonto varsin hyvät mahdollisuu
det rantautumiseen.

Alueen vesireitit ovat suojaisia verrat

tuna esimerkiksi merenrannikkoon.

Lisääntyvä loma—asutus

ja

toisaalta kasvava kiinnostus vesillä liikkumiseen lisää
kuitenkin tarvetta sopivien rantautumispaikkojen varaamiseen.
Tarve on luonnollisesti suurin taajamien läheisyydessä ja
eniten käytettyjen vesireittien varrella.

Taulukossa 10 on

esitetty sopivaksi katsottuja alueita rantautumista varten.
Rantautumispaikkojen sijainti selviää kuvasta 11 ja liitekar
talta.

Huomattava osa alueista on Pohjois—Savon 1 vaihekaavas—

sa virkistystarkoitukseen varattuja alueita.
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Luettelo rantauturnispaikoista on o1jeel1inen
ja, sitä tuJ.isi
tarpeen mukaan takentaa ja täydentää.
EsimeTkiksi maanomis
tajien vastustus saattaa estää rantautumisoa
ikan perustami
sen. Eniten käytetyt rantautumispaikat
tulisi myöhemmin
muuttaa luonnonsatamjks 1.
Kaksi rantautumispaikkaa Kolikkosaari Koirusvedellä
ja Kalliosaaret
Suvasvedellä toimivat samalla suojasatamana.
TAULUKKO 10
Nro

Rantautumisoaikat

Kunta

Paikka

Vesistö

Iisalmen reitti
1

Iisalmi

Runni,

Saarikoski

(MM2)

Kiurujoki

2

Kihlovirta

3

Haaoajärvi,
vesi

Mansikkaniemi

4

lijärvi

Luuniemj

5

Porovesi

Kumpusaari

6

Venakonniemi

7

Lapinlahti

8
9
10

(SU1)

Nerkoon hiekat

Nerkoonjärvi

Putaansaari, Lammasvirta
1

“

Vanhaniemi, Nerkoo
Palosaari,
Pentinsaari

12

Varposaari

13

Karvaharjunniemen kärki

14

Onkivesi

eteläkärki

11

15

Poro

“

“

Tölvän hiekkaranta
Maaninka

Käänninniemi

Kallaveden alue
16Ä

Maaninka

Viannon vanha kanava

Maaninkajärvi
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Ähkiolahden kanava

17

Ruuskalansaari,
Syvälahti

18

Vaarnikkasaari, Mustavirta

Pieni-Ruokovesj

19

Ruokovirran kanava—alue

Suuri-Ruokovesi

20
21

Siilinjärvi

Korkeasaari
Kauraniemi

(Loi)

1

“
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Nro

Kunta

Paikka

22

Kuopio

Petynsaari

Vesistö
(V12)

23

Marjosaari

24Ä

Laivonsaari, pohjoiskärki

24B

Ilvessaari

26

Vehkasaari

27Ä

Honka

27B

Tomperi

28Ä

“

“

Hietasalo

(v12)

Niittylahti

28C

Karhonsaari

28D

Pitkä—Hakku

28E

Pyöreä-Hakku

28F

Suuri—Olli

28G

Tuomaansalo

28H

Luhastensalo

29A

Iso—Mietti

29B

Säyneensalo

29C

Kuusi—Koisti

29D

Iso—Lohi

29E

Hauto—Koisti

29F

Vatanen
Vehmersalmi

Ritoniemi,

303

Litmalahti

30C

Honkasalo

31

Siilinjärvi

32
33

“

“

28B

30Ä

Pohjois-Kallavesi

etelä—
kärki

“

25

Suuri-Ruokovesi

Keski—Kallavesi

“

1

1

“

pohjoiskärki

“

“

Jälänniemen hiekkaranta Juurusvesi
Havukkasaari

Kuopio

34

Purtosaari

(V12)

Rahvonsaari,

Muuruvesi

pohj.kärki Juurusvesi

35

Vehmersalmi

Puutossalmen hiekkaran- Sotkanselkä
ta

36

Leppävirta

Kolikkosaari,
satama)

(suoja-

37

Hanhisalo

38

Hupiinsaaret (V12)

39

Ruutsaari

40

Hartikansalo

41

Ukonnjemen kärki

Koirusvesi
‘

Voipaanselkä
“

Unnukka
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Nro

Kunta

Paikka

Vesistö

42

Leppävirta

Hietasalon kaakkoiskärki

Unnukka

43

Marjosaari

44

Kinkamonniemi

“

45

Pussilantaipale

“

46

Vehmersalmi

Lempelänn±emi

47

Jänissalo,
(v12)

48

Kukkarit

49

Vieruvuori

50

Vasikkasaari

51

Leppävirta

52

Suvasvesi

Huhmarinniemi
(SU1)

“

(SU)

Kalliosaaret ym. (suojasatama)”
Näätänmaa

“
“

53

“

Turpeensalmi

54

“

Kohmansalo

55

“

Kuolemanlahti

Juojärven reitti
56

Tuusniemi

57
58

“

Outokumpu

Tiheenselän saaret

(V12)

Juojärvi

Jäätsalo

“

Pitkäniemi

“
“

59

“

Pöytälaliti

60

“

Munaniemi

61

Kaavi

Rikkavesi

kaavinkoski

Rikkavesi,
Kaavin järvi

Sorsaveden alue
62

Leppävirta

Kovasniemi

(V12)

Sorsavesi

Nilsiän reitti
63

Nilsiä

64

Hotelli Nipasen edustan
saaret (V12)
Hiekkaniemi

65

“

Hietasalo

66

“

Kumpuniemi

67
68

“

(SU3)

Hyykeenniemi tai sen lähel-Vuotjärvi
lä oleva saari
Juankoski

69
70

(Vii)

Syvän

“

Ranta-alue noin 5 km etäisyydellä Juankosken kirkon
kylän venesatamasta

“

Äla-Siikajärven pohjoisranta

Äla-Siika järvi

Putaansaari

Muuruvesi

!‘1.’IH
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5.4

VENEILYN JA VESIMÄTKÄILUN KOHTEET

5.41

Matkailupalvelut

Kaikki suunnittelualueen kirkonkylät ja kaupunkien keskus
taajamat sijaitsevat vesistöjen rannalla.

Niiden palvelut

ovat siten myös veneilijöiden ja vesimatkaajien käytettävissä.
Taajamien ulkopuolella olevat matkailupalvelut sijaitsevat
myös pääosin vesistöjen rannoilla.
Liitteenä olevaan karttaan

(kuva 12)

motellit, matkustajakodit,

retkeilymajat,

rintäalueet /1/,

/5/,

/13/,

on merkitty hotellit,

/14/, /15/,

lomakylät

ja lei

/16/.

Suunnittelualueella olevien liotellien ja motellien yhteismää
räksi on saatu 26 kpl.

Leirintäalueita on 14 kpl ja lomakyliä

26 kpl. Muutamat leirintäalueet ovat lomakylien yhteydessä.
Matkustajakoteja on 9

kpl ja retkeilymajoja 8 kpl.

Näiden

majoituspalvelujen lisäksi alueella on mökinvuokraustoimintaa
ja maatilamatkailua.
Hotellien ja motellien yhteenlaskettu vuodepaikkaluku v.
on noin 2800 kpl,

1982

joista Kuopion osuus on 1500 kpl. Matkustaja-

kodeissa on noin 130

ja retkeilymajoissa noin 500 vuodepaikkaa.

Leirintäalueiden mökkimajoitus ja lomakylät tarjoavat yhteensä
noin 2000 vuodepaikkaa.
yhteenlaskettu

Suunnittelualueen majoitusliikkeiden

vuodepaikkamäärä v.

Vastaava määrä v.

1982 on noin 5400 kpl.

1974 oli alle 4000 kpl.

Eniten on viime

vuosina nousseet hotellien ja lomakylien majoituskapasiteetit.
Vuonna 1983 valmistuu hotelli Juankosken kirkonkylään.
5.42

Ulkoi lu—

ja

retkei lyalueet

Suunnittelualueella tapahtuva retkeily ja ulkoilu perustuu
pääasiassa jokamiehenoikeuteen. Vuonna 1972 vahvistettu
ulkoilulaki tähtäsi järjestettyjen retkeilytoimintojen
kehittämiseen.
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Suunniteltu valtakunnallinen retkeilyreitti kulkee Rautavaa
ralta Kuopion kautta Rautalammin eteläosaan.
jaitsee suurelta osin mantereella,

Tämä reitti s±

kaukana vesistöistä.

Tiilikanjoella ja Syvärillä valtakunnallisella retkeilyrei
tillä ja vesiretkeilyllä voisi olla yhteisiä tukialueita.
Alueen kunnissa on paikallisia retkeilyreittejä ja taajamien
läheisyydessä ulkoilu- ja retkeilyalueita. Paikallisista
retkeilyreiteistä mainittakoon Pisavuori,

Nurmijoki ja Tii

likanjoen alaosa.
Seutukaavaliitto on varannut suunnitelmissaan lukuisia
alueita vesiretkeilyä ja —ulkoilua varten.
vimmät ovat suurehkot saariryhmät,
Kallavedellä, Koirusvedellä,

Näistä merkittä

joita on mm. Keski

Juojärvellä,

Syvärillä ja

Vuotjärvellä.
Luonnonsuojelualueet soveltuvat myös osittain vesiretkeilyn
kohdealueiksi. Näitä on käsitelty tarkemmin kohdassa 5.52.
5.43

Veneilyn
kailuun

kohteisiin
liittyvät

ja

mat

toimen

piteet
Suunnittelualueen matkailupalvelut, myös vesistöjen rannalla
sijaitsevat, on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti
maitse

liikkuvia. Alueen veneretkeily ja -matkailu ei luul
tavasti tulevaisuudessakaan ole niin merkittävää, että

pelkästään veneilijöitä palvelevat matkailuyritykset olisi
vat kannattavia.
Toisaalta tulisi lisätä veneilyn

ja vesilläliikkumisen

osuutta matkailuyritysten asiakkailleen tarjoamissa palve
luissa. Monilla alueen matkailuyrityksillä on asiakkaiden
käyttöön tarkoitettuja kanootteja ja soutuveneitä sekä
myös purje— ja moottoriveneitä.

I-1Iqnki

;OO
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Matkaili joiden vuokrattavaksi tulisi tarjota erilaista ka
lustoa.

Erityisesti suunnittelualueella pitäisi lisätä

vesiretkeilyyn soveltuvia veneitä ja kanootteja. Matkailuyritysten kesken olisi kehitettävä yhteistoimintaa esimer
kiksi siten,

että matkailijat voisivat siirtyä veneellä

matkailuyrityksestä toiseen ja jatkaa matkaansa jollakin
muulla kulkuneuvolla.

Yritykset järjestäisivät tarvittavat

veneiden siirrot.
Kallaveden reitin väyläverkosto tarjoaa hyvät mahdollisuu
det vesimatkailuliikenteen kehittämiseen. Vuonna 1982
olivat laivamatkustajien määrät Varkaudessa yli 4000,
Leppävirralla yli 3000 ja Kuopiossa noin 40 000,

joista

paikallisristeilyjen osuus oli noin 26 000 henkilöä.
1982

Iisalmessa harjoitettiin v.

jonkin verran risteily

liikennettä

Risteilyliikenteen kasvumahdollisuudet näyttävät lähivuosina
parhailta.

Reittiliikennettä tulisi kehittää yhteistoiminnas

sa alueen matkailuyritysten kanssa.
ta liikkuu omalla autolla.

Suurin osa matkailijois—

Tämän vuoksi pidetään paluuta

laivamatkan alkupisteeseen tarpeeilisena. Reittiliikentees
sä tulisi tarjota mahdollisuus paluumatkaan esimerkiksi
linja-autolla.
Vesimatkailuliikenteen toimintamahdollisuuksia rajoittaa
jossakin määrin sopivien laitureiden puute. Veden äärellä
olevien matkailukeskusten ja -kohteiden yhteyteen tulisi
rakentaa matkailukaluston käyttöön soveltuvat laivalaitu
rit.
5.5

VENEILYN HAITAT JA NIILTÄ SUOJELTAVÄT ALUEET

5.51

Veneilyn
tat

aiheuttamat

hai

suunnittelua lueel la

Veneilyn aiheuttamat haitat ovat etupäässä paikallisia.
Poikkkeuksena on kuitenkin melu,
kohteesta erittäin pitkälle.

joka saattaa levitä
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Melu syntyy enimmäkseen moottoroidusta vesillä liikkumisesta.
Melutasoon vaikuttavat moottorin käynnin aiheuttaman melun
lisäksi myös veneen

rungon rakenteen aiheuttama resonanssi

ja myös käytettävä nopeus. Melun aiheuttamat haitat ovat
suurimmillaan iltaisin ja öisin. Meluhaitan kohteena ovat

lähinnä ranta-asukkaat. Haittaa voi aiheutua myös luonnon—
varaisille eläimille.
Rantautumispaikoilla saattaa usein toistuva leiriytyminen
aiheuttaa roskaantumista ja maaston kulumista. Poltto- ja

voiteluaineita voi joutua vesistöön huolimattoman käsittelyn
seurauksena ja onnettomuustapauksissa. Vesistöön joutuva öljy

on haitallista suljetuissa altaissa, esimerkiksi satamissa,
joissa liikkuu paljon veneitä. Haittaa voi aiheutua myös
uimarannoille.

Veneilyn kalakannalle ja kalastukselle aiheuttamat haitat
liittyvät lähinnä moottoriveneilyyn. Tällaisia haittoja ovat

esimerkiksi veneilyn yhteydessä syntyvä aallokko, joka ai
heuttaa haittaa varsinkin rantojen läheisyydessä ja kapei—
koissa. Potkurivirrat saattavat liikkeelle pohjalietteen,

mikä aiheuttaa kalojen mädin ja kalanpoikasten tuhoutumista
sekä kalanpyydysten likaantumista.
Vilkkaan veneilyn kohteena olevilla vesialueilla voi kalas
tus vaikeutua myös siitä syystä, että moottoriveneet rikko
vat pyydyksiä. Lisääntyvä veneily voi aiheuttaa vielä kalan

pyydyksiin kohdistuvaa ilkivaltaa. Vilkkaasta veneilystä
aiheutuvalla
lämpötilakerrostuneisuuden häiriintymisellä
saattaa olla vaikutusta kalojen kudun onnistumiselle.

Tehdyn kyselyn avulla pyrittiin myös saamaan selville venei
lyn aiheuttamia haittoja suunnittelualueella. Veneilyn hait
tavaikutukset ovat vielä alueella aika vähäisiä. Suurimpana

veneilystä aiheutuvana haittana ovat kyselyyn vastanneet
pitäneet ympäristön roskaantumista rantautumispaikoilla.

Seuraavaksi suurimmat haitat ovat vastaajien mukaan moottori—
melu, kalanpyydysten rikkoutuminen ja veneiden aiheuttama
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aallokko. Muita veneilyn aiheuttamia haittoja ovat olleet
kalaston kaikkoaminen tietyiltä alueilta, metelöiminen
yms. häiriöt rantautumispaikoilla sekä öljysaasteet.
5.52

Luonnonsuo

j

e lua lueet

Pohjois—Savo on luontosuhteiltaan lähes kokonaisuudessaan
ns.

Järvi-Suomea. Vesistöjen osuus läänin pinta-alasta

on 16 %, Kallaveden reitin vesistöalueen järvisyysprosentti
on myös 16 %.
Suunnittelualueella on perustettu Tiilikkajärven kansallispuisto, mutta puiston toiminnallinen toteuttaminen on
edelleen kesken.

Erityistä suojelua vaativia vesistöjä

kartoittanut työryhmä on esittänyt Tiilikkajokea ns.
“kansallisvedeksi”.
Luonnonsuojelulain ja viranomaispäätösten perusteella
on Kuopion läänissä rauhoitettu noin 3500 ha alkuperäis—
luonnon alueita.

Pohjois—Savon seutukaavassa on suojelu—

alueiksi esitetty yhteensä noin 21 000 ha aluevarauksia.
Suojeluperusteen mukaan jaoteltuna sisältyy seutukaavaan
mm.

joki- ja koskiluonnon suojelualueita noin 920 ha,

saari- ja saaristoluonnon suojelualueita noin 250 ha

ja

luonnonmaiseman suojelualueita noin 5300 ha /9/.
Kuvassa 13

ja taulukossa 11 on esitetty vesistöalueen

tärkeimmät vesistöön liittyvät ympäristönsuojelualueet.
TAULUKKO 11
Nro

2

Vesistöön liittyvät ympäristönsuojelualueet

Alue ja tyyppi

Kunta

Kyrönniemi
Alue on rauhoitettu lääninhallituk
sen päätöksellä 24.2.1968.
Maaperän, metsien ja luonnonmaise—
4 ha
man suojelualue.

Vieremä

Niskakosken saari
Lehtokasvillisuuden suojelualue
2 ha

Iisalmi
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Nro
3

4

5

6

7

8

Alue ja tyyppi
Kumpusaari
Saariluonnon ja luonnonmaiseman suojelualue, joka saattaa olla vanha hau
tasaari ja jonka kuusikkoa käytetään
siemenkeräysmetsikkönä.
5 ha

Kunta
Iisalmi

Kittolanniemi
Suoluonnon suojelualue. Alueella on
erittäin edustava tervaleppäkorpi.
4 ha

Lapinlahti

Korkeakoski
Kasvillisuuden, geologisen muodostuman
ja koskiluonnon suojelualue. 30 ha

Maaninka

Kitupuro
Kasvillisuuden ja geologisen muodos—
tuman suojelualue.
12 ha

Maaninka

Kokonniemen hiekkaranta
Geologisesti ja maisemallisesti arvo—
kas ranta—alue, joka oan rauhoitettu
lääninhallituksen päätöksellä
31.5.1973.
1 ha
Mäntysaari
Metsä- ja lehtokasvillisuuden suojelualue, joka on rauhoitettu lääninhalli
tuksen päätöksellä 21.5.1965.
2 ha

Kuopio

Kuopio

Honkasaari
Järviluonnon ja —maiseman suojelualue.
Alueella on 2 kpl ajaltaan ja tarkoi
tukseltaan epämääräistä mahdollisesti
hautaraunioita.
18 ha
9

Vuorilammen luonnonmetsä
Valtakunnallisesti merkittävä metsäluon- Kuopio
non ja lehtokasvillisuuden suojelualue.
Alue on varattu Kuopion korkeakoulun
tutkimusalueeksi.
205 ha

10

Huuhkainvuori
Geologisen muodostuman, metsäluonnon ja
luonnonmaiseman suojelualue, jolla on
merkitystä myös eläimistön suojelualu
eena. Alue on rauhoitettu puolustus
ministeriön päätöksellä 1973.
14 lia
Haminavuori
Luonnonmaiseman suojelualue. Haminalahden kartanon kulttuurimaisenaan
vaikuttava luonnonmaisematausta.
42 ha

Kuopio

Kuopio
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Nro
11

12

13

Alue ja tyyppi

Kunta

Puijon puistometsä
Metsäkasvillisuuden ja maiseman suoje—
lualue, joka on rauhoitettu lääninhal
lituksen päätöksellä 20.9.1928.
60 ha

Kuopio

Karhonsaari
Metsäkasvillisuuden ja maiseman suoje—
lualue, joka on raulioitettu lääninhal
lituksen päätöksellä 26.9.1947.
9 ha

Kuopio

Vanuvuori
Metsäkasvillisuuden ja luonnonmaiseman
suojelualue.
138 ha

Kuopio

Keinälänniemi
Lehtokasvillisuuden suojelualue.

20 ha

14

Keski-Kallaveden saaret
Saaristoluonnon, luonnonmaiseman ja lin— Kuopio
nuston suojelualue.
8 ha

15

Jyrkkä
Alue on muodostettu luonnonhoitometsäksi Sonkajärvi
päätöksellä 29.4.1958. Alueella on mer
kitystä lähinnä metsäkasvillisuuden sub
jelun kannalta.
45 ha

16

Tiilikka
Valtakunnallisesti merkittävä suoluon—
non, järviluonnon, eläimistön ja metsä
kasvillisuuden suojelualue. Alueesta
on ehdotettu muodostettavaksi Pohjois
Savoon sieltä vielä toistaiseksi puut
tuva kansallispuisto. Ehdotettava kan
sallispuiston ydinosan muodostaa hiek—
karantainen Tiilikan erämaajärvi ja
metsähallituksen osalle aluetta muodos
tama luonnonhoitometsä. Nämä yhdessä
ympäröivien alueiden kanssa muodostavat
erittäin edustavan kokonaisuuden. Alu
eella on merkitystä myös virkistyskäytön kannalta.
Pohjoislahdella sijaitsee historialli
sena suojelukohteena tunnettu Täyssinän
rauhan rajakivi.
3886 ha

Rautavaara

-

17

18

Kolmisoppisen suot
Valtakunnallisesti merkittävä suoluonnon suojelualue, joka suo— ja vesialu—
eineen muodostaa varsin monipuolisen
ja vaihtelevan kokonaisuuden.
400 ha
Älänteen harju
Maaperän, rantojen, harjuluonnon ja
maiseman suojelualue.
582 ha

Sonka järvi

Rautavaara
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Nro

Alue ja tyyppi

Kunta

19

Tiilikanjoen kanjoni
Valtakunnallisesti merkittävä maaperän, Rautavaara
kasvillisuuden ja eläimistön suojeluVarpaisjärvi
alue. Alue on geologisesti mielenkiin
toinen, sillä Tiilikanjoki on kaivautU
nut hiekkakankaaseen paikoin jopa 40 m
syvyyteen. Lisäksi alueella esiintyy
joen voimakkaan mutkittelun ansiosta
muodostuneita vuopa j ja. Joki laakson
korpisuot ovat erittäin edustavia.
Alueella on myös jo tällä hetkellä mer
kitystä virkistys- ja matkailukolitee
na.
77 ha

20

Suurisuo
Valtakunnallisesti merkittävä suojelu—
alue. Suolla on merkitystä myös lin
nuston suojelun kannalta, sekä maise
mallisesti.
180 ha

Rautavaara

21

Huutavanholma
Valtakunnallisesti merkittävä kasvilli— Nilsiä
suuden suojelualue, jossa esiintyy
useita kasviharvinaisuuksia.
29 ha

22

Pisa
Kallioperän, metsäkasvillisuuden ja
Nilsiä
luonnonmaiseman suojelualue. Mäen
Juankoski
huippu on rauhoitettu lääninhalli
tuksen päätöksellä 19.9.1963. Täyssinän
rauhan raja on kulkenut huipun kautta.
Ks. Juankoski 41.543.

23

Karhonveden saaria
Saari— ja saaristoluonnon suojelualu—
eita. Honganoksassa ajaltaan epämää
räinen kiviraunio, II.
20 ha

Kuopio

Sormulanvaaru
Geologisesti, maisemallisesti ja kasvitieteellisesti merkittävä harjuluon
non suojelualue.
6 ha

Kuopio

Laatanvaaru
Maaperän, harjukasvillisuuden ja
luonnonmaiseman suojelualue.
24 ha

Kuopio

Kukkarit
Saari— ja saaristoluonnon suojelu—
alue.
128 ha

Vehmersalmi

Vieruvuori
Geologisen muodostuman, maiseman ja
saaristoluonnon suojelualue.
30 ha

Vehmersalmi

24

25

26

27
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Nro

Alue ja tyyppi

Kunta

28

Kirvessaari
Metsähallituksen päätöksellä 1955
rauhoitettu aarnialue, jossa esiintyy
luonnonvaraisia lehmuksia.
21 ha

29

Sorsaveden kruununpuisto
Maakunnallisesti erittäin merkittävä
rantojen, saaristoluonnon ja luonnon—
maiseman suojelualue, joka muodostaa
erittäin edustavan ja maisemallisesti
arvokkaan kokonaisuuden. Osa saaristoa
on muodostettu luonnonhoitometsäksi
metsähallituksen päätöksellä. 110 ha

30

Kämäri
Koskiluonnon ja rantojen suojelualue,
jonka merkitys korostuu sijainnin kes—
keisyydellä kaupungissa.
18 ha

5.53

Kalastus alueet

Leppävirta

Leppävirta

Varkaus

Veneilyn haitoilta suojeltavia kalastusalueita ovat maanmit
taustoimituksissa muodostetut rauhoituspiirit, kalastuskun—
tien päättämät rauhoitusalueet ja tehokkaan pyynnin alueet.
Rauhoituspiirit ja -alueet tähtäävät lähinnä kalojen lisään
tymisen turvaamiseen ja koskevat siten pääasiassa eri kala—
lajien luontaisia kutualueita.
Kalastuslain mukaan on kiellettyä kulkea veneellä rauhoitus
piirien alueella. Merkittyjen kalanpyydysten ylittäminen on
myös kielletty ja konevoimalla kulkevien veneiden on pysy
teltävä vähintään 50 m etäisyydellä pyydyksistä.

Toisaalta

pyydyksiä ei saa sijoittaa yleisille merkityille kulkuväy
lille.
Säännösten noudattaminen voi veneellä liikuttaessa tuottaa
vaikeuksia,

koska vesillä liikkuvan vieraspaikkakuntalaisen

on vaikea havaita rauhoituspiirejä.

Samoin saattavat pyydykset

olla huonosti merkittyjä. Näistä syistä on väylät ja vene
reitit pyritty suuntaamaan niin,

etteivät ne kulki merkittä

vien kalastus- ja apajapaikkojen kautta.

1 46

5.54

Veneilyn
tojen

aiheuttamien

hait

vähentäminen

Veneilyn aiheuttamat haitat ovat suunnitteluaueella nykyisin
melko vähäisiä. Veneilyn vilkastuessa tulevat myös sen
aiheuttamat haitat lisääntymään.
Veneilyn aiheuttamia haittoja voidaan vähentää ohjaamalla
veneilyä suunnitelmallisesti. Yleissuunnitelmilla pyritään

ohjaamaan veneilyä tietyille reiteille ja sellaisiin rantau—
tumispaikkoihin, joista ei aiheudu haittaa muille vesistön

käyttäjille. Myös lainsäädäntöä kehittämällä,
veneilyn
valvontaa tehostamalla sekä valistus— ja tiedotustoiminnalla

voidaan vähentää haittoja,

jotka aiheutuvat veneilystä.

Ensisijaisesti tulisi vähentää rantojen roskaantumista
ja
meluhaittoja. Veneilystä aiheutuvan roskaantumisen ja pai

kallisen vesien ja rantojen likaantumisen ehkäisemisessä
on ratkaiseva vaikutus veneilijöiden omalla käyttäytymise
llä.

Tähän voidaan vaikuttaa tehokkaimmin kohottamalla veneili
jöi
den vastuuntuntoa valistus- ja tiedotustoiminnalla. Myös

valvonnalla voidaan roskaantumishaittoja pyrkiä ehkäisemään
.

Roskaantumisen ja likaantumisen ehkäiseminen vaatii jätehuol
lon tehostamista. Suurimpana ongelmana ovat kiinteät jätteet,

kuten paperijätteet, tyhjät pakkaukset ja pullot sekä kerta—
käyttöastiat. Näiden kiinteiden jätteiden keräilyn järjestä
minen on helpommin toteutettava toimenpide jätehuollon ke
hittämisessä.

Keräilyastioita tulee

massa esitetyissä koti—,

olla kaikissa suunnitel

vieras— ja huoltosatamissa,

laitureissa ja venevalkamissa. Keräilyastiat
tulee
riittävän usein.

laiva
tyhjentää

Kiinteiden jätteiden keräilyn ohella tulisi koti-, vieras
ja huoltosatamissa olla myös käymälä. Sen tyyppi riippuu
ratkaisevasti olosuhteista. Myös venevalkamissa ja laivalai—
tureiden läheisyydessä tarvitaan käymälä veneilijöitä var
ten.

Yleensä tavallinen kuivakäymälä on riittävä ja edullisin
ratkaisu tähän tarkoitukseen
.

HIsinki

-

t
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Moottorimelua voidaan torjua parhaiten veneen ja moottorin
rakenteeseen ja kuntoon kohdistuvin toimenpitein. Melun
liaittavaikutuksia voidaan vähentää ohjaamalla moottoriveneily
riittävän etäälle melusta kärsivistä alueista tai alentamalla
nopeuksia tällaisten alueiden ja kohteiden lähettyvillä.
Nopeuden alentaminen voi tapahtua joko nopeusrajoitusten
avulla tai muuttamalla veneilijöiden asenteita siten, että
nopeutta vähennetään vapaaehtoisesti liikuttaessa lähellä
asutusta. Moottoriveneily voidaan myös kokonaan kieltää tie
tyllä alueella tai tiettynä ajankohtana lääninhallituksen
päätöksellä.
6.

VENEILYN

6.1

YLEISTÄ

TURVALLISUUS

Virallisten väylien turvalaitteina on käytetty vi±ttoja,
loistoja, kummeleita ja linjamerkkejä. Tämän suunnitelman
liitteessä (liite 4) on esitetty uusi viitoitusjärjestelmä.
Väylät on merkitty ensisijaisesti reunoiltaan viitoilla eikä
etäällä väylistä olevia kareja ja matalikkoja ole yleensä
merkitty.

Uittoväylien merkinnän tarpeisiin on kehitetty
muoviputkiviitta, joka on mitoitettu kestämään nippulautan
yliajon. Varsinaisten turvalaitteiden lisäksi on erilaisia
muita vesiliikenteen turvallisuuden kannalta tarpeellisia
rakenteita. Väyliä ylittäviin siltoihin on merkitty alikulku—
korkeus.

Ilmajohtojen kohdalla tämä ilmoitetaan rannalla

olevissa tauluissa.
Veneilijöille aiheuttavat haittaa vanhat käyttämättömät
uittolaitteet ja uppotukit. Lisäksi veneilyä vaarantaa
monissa paikoissa vedenalaiset kivet ja karit,
etenkin Kuopion ja Iisalmen lähivesillä.
6.2

joita on

PELÄSTUSTOIMINTA JA VENEILYN VALVONTA

Onnettomuustapauksissa suunnittelualueella pelastustoimin—
nasta huolehtivat palolaitos, luotsit ja poliisilaitos.
Kuopiossa toimii Pohjois-Savon Järvipelastusyhdistys,

jolla
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on käytössä yksi alus. Tämän lisäksi yhdistyksellä on
Säy
neensalossa päivystys LÄ—puhelimen tukiasemalla, josta
hätäviestit voidaan välittää puhelinverkkoon.
Varkauden Seudun Järvipelastusosastolla on alus käytössä
onnettomuustapausten varalta.
Luotsi— ja poliisiveneissä, kanavilla, losseilla
sekä
avattavilla silloilla on VHF-puhelimet, joten niihin saa
daan yhteys tarvittaessa. Onnettomuustapauksissa hätä—

viestit pyritään välittämään aluehälytyskeskusten kautta.
Laajoissa etsintätapauksissa saadaan tarvittaessa apua
monilta seuroilta, kaupungeilta ja kunnilta.

Pelastustarkoituksiin käytettävissä veneissä tulisi olla
puhelimien lisäksi myös kaikuluotain, sillä pelastusaluksen

tulisi kulkea turvallisesti myös virallisten väylien
ulko
puolella. Pelastustoimjnnan tehostamiseksi olisi ranta—

asukkaita valjstettava toimenpiteistä, joihin on
ryhdyttävä,
kun havaitaan onnettomuuden tapahtuneen vesillä.
Veneilyn valvontaa suorittaa suunnittelualueella
pääasiassa
paikallinen poliisi, jolla on käytettävissään veneitä
Kuopiossa, Varkaudessa, Nilsiässä ja Tuusniemellä.
Liikkuva poliisi suorittaa myös alueella valvontaa
ja antaa
tarvittaessa virka-apua paikalliselle poliisille. Liikku

valla poliisilla on vene Kuopiossa ja lisalmella.

Väylien ja turvalaitteiden kunnosta vastaa merenkulkuhalli
tuksen alainen luotsipiiri. Koko suunnittelualue kuuluu
Saimaan luotsipiiriin,

jonka keskuspaikka on Savonlinnassa.
Suunnjttelualue on jaettu viiteen luotsausalueeseen.
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7.

YHTEYDET
MUIHIN

JA

VAIKUTUKSET

VESISTÖN

KÄYTTÖ-

MUOTOIHIN
7.1

UITTO

Suunnittelualueella harjoitetaan verraten laajamittaista
nippu-uittoa.

Nipunpudotuspaikkoja on alueella yhteensä 40.

Nämä on esitetty kuvassa 4.
kokoamis-,

Lisäksi uitto tarvitsee lauttojen

säilytys- ja suojapaikkoja.

Nipunpudotuspaikoilla maa-alue on pääasiassa uittajien
käytössä. Veneilijät voivat käyttää niitä harvoin rantautu
miseen.

Pudotuspaikkojen edustalla kootaan niput lautoiksi.

Näiden vesialueiden laajuus vaihtelee huomattavasti.

Osa

uittoon menevästä puutavarasta ajetaan talvella nippuina
jäälle.

Uittajien käyttöoikeudet alueisiinsa käsitellään

yleensä vesioikeudessa.
Muutamat suunnitellut satamat ja venevalkamat sijaitsevat
lähellä nipunpudotuspaikkoja.

Tällöin sekä veneilyn että

u±ton suunnittelussa tulee kiinnittää huomio siihen,
kummankin käyttömuodon edut saadaan

että

joustavasti sovitettua

yhteen..
Tuulisen sään vallitessa on nippulautat hinattava suojaiseen
paikkaan.

Useimmat suojapaikat ovat jo vakiintuneet uiton

käyttöön.

Osa suojapaikoista on lähellä veneilyn kohde-

alueita.

Tällöin uittajien tulisi välttää tarpeettoman

haitan tuottamista veneilijöille.
Uittoväylästö hyödyttää muutakin vesilläliikkumista. Joissa
kin kapeikoissa saattavat suuret nippulautat olla haitaksi
veneilijöille, mutta tämä haitta on verraten lyhytaikaista.
Veneilyä haittaavat käytöstä poistetut uittolaitteet olisi
purettava.

Suunnittelualueella näitä laitteita on vähän,

koska uitto jatkuu useimmilla vesireiteillä.
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7.2

MUU VESIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ

7.21

L o m a

-

a s u t u s

Loma-asunnot ovat keskittyneet suurten taajamien läheisyy
teen, missä myös veneily on vilkkainta.
Paikoitellen ovat veneilyn ja loma—asutuksen edut vastakkai
sia. Loma—asunnot rakennetaan yleensä rantojen läheisyyteen
ja veneilijät tarvitsevat myös rantautumispaikkoja.

Ranta-

kaava-alueilla on varattu yhteistä rantaa,

jolloin veneilijät
voivat rantautua ja myös saarissa asuvat voivat säilyttää
venettä yhteisellä alueella. Joillekin loma-asunnoille
rakennetut sillat ovat pienen alikulkukorkeuden takia
estäneet suurehkojen veneiden liikkumista.
7.22

U i n t i

Veneilyn ja uimarantojen käytön välillä ei suunnittelualueel
la yleensä ole ollut ristiriitoja. Muutamat pienet venesata
mat sijaitsevat lähellä uimarantoja,

mutta ne ovat verraten

hyvin sopeutuneet toisiinsa.
Veneilylle ja uinnille on tulevaisuudessa varattava omat
alueet. Rantautumista ei tulisi sallia uimarannoille.
7.23

Retkeily

ja

ulkoilu

Retkeily,

ulkoilu ja veneily ovat rinnakkaisia toimintoja.
Niiden edut ja aluetarpeet ovat samantyyppisiä sekä osin
myös yhteisiä.
Taajamien ympäristöstä ovat kunnat usein varanneet alueita
retkeilyä ja ulkoilua varten sekä lisäksi suunnittelualueel
la on valtakunnallinen ulkoilureittisuunnitelma.
nämä reitit kulkevat pääosin kaukana vesistöistä,
voidaan niitä osia reiteistä,
sa,

Yleensä
kuitenkin

jotka ovat vesistön tuntumas

osoittaa myös vesiretkeilijöiden käyttöön.
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Uusia retkeilyalueita suunniteltaessa on otettava huomioon
veneilyn tarvitsemat tukiasemat. Monet leirintäalueet sijait
sevat vesistön rannalla ja ne voivat siten toimia veneilyn
tukialueina veneretkien yhteydessä.
Yleissuunnitelmalla on pyritty ohjaamaan veneilyä retkeilyyn
ja ulkoiluun varatuille alueille,

jolloin esimerkiksi alku—

peräiselle luonnolle aiheutuvat haitat saadaan mahdollisimman
vähäisiksi.
7.3

MUUT VESISTÖN KÄYTTÖMUODOT

7.31

Vedenhankinta

Suunnittelualueella

on

yhteensä 30 vedenottamoa,

joista

suurin osa on pohjavesilaitoksia. Kuopion ja Varkauden
kaupungit ottavat raakavetensä vesistöstä.

Iisalmen kau

pungissa käytetään myös osaksi pintavettä. Kokonaan pintaveden varassa on Leppävirran kirkonkylä, Toivala
taajama Siilinjärvellä,

—

Vuorelan

Sukevan keskusvankila, Vaajasalon

parantola ja Leppävirran kunnassa oleva Kotalahden taajama.
Pintavedenottamon lähialue on pyrittävä suojaamaan likaan
tumiselta,

joten veteen ei saa joutua öljyjä.

Polttoaineen

jakelupisteet ja huoltoasemat tulisi sijoittaa riittävän
etää lie pintavedenottamoista.
7.32

Jätevesien

johtaminen

Suunnittelualueella toimii 34 viemärilaitosta,

joista suurin

osa on asumajätevesilaitoksia. Äsumajätevesien veneilyile
aiheuttamat haitat ovat alueella vähäisiä. Varkauden ala
puolella aiheutuu veneilylle haittaa teollisuuden jätevesis—
tä,

joiden vesistöä pilaava kuormitusmäärä on tosin viime

vuosina selvästi alentunut.

Tulevaisuudessa on ennustettu

myös asutuksen vesistöön kohdistuvan kuormituksen pienene—
vän.
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7.33

Säännöstely

Suunnittelualueen säännöstelyt ovat toteutetut pääa
siassa
voimatalouden tai tulvasuojelun tarpeita ajate
llen. Sään—
nösteltyjä järviä Iisalmen reitillä ovat: Sala
hmijärvi,
Kiuruvesi, Porovesi ja sen tasossa olevat
järvet sekä
Onkivesi. Nilsiän reitin säännöstellyt järve
t ovat: Laaka
järvi, Kiltuan— ja Haajaistenjärvi, Sälevänj
ärvi, Korpijärvi,
Syvän
ja Vuotjärvi. Juojärven reitillä on säännöst
elty
Juojärvi. Tämä säännöstely vaikuttaa myös
Rikkaveteen
ja Kaavinjärveen.

Kallaveden alueella ovat säännösteltyjä
järviä Kallavesi ja Unnukka, jotka on sään
nöstelty lähinnä
vesiliikennettä varten.
Säännösteltyjen järvien purjehduskauden aikai
set alimmat
sallitut vedenkorkeustasot ovat seuraavat:
NWnav
Salahminjärvi

NN

+

Kiuruvesi

107,79

NN

+

88,30

NN

+

85,55

NN

+

84,55

NN

+

164,00

NN

+

144,80

+

Korpijärvi

NN

115,80

NN

+

Syvän

109,50

NN

+

94,80

NN

+

94,13

Porovesi
järvet

ja sen tasossa olevat

Onkivesi
Laakajärvi
Kiltuan- ja Haajaistenjärvi
Sälevänjärvi

Vuot järvi
Juojärvi

(Rikkavesi, Kaavinjärvi)

NN

+

Kallavesi

100,60

NN

+

Unnukka

81,25

NN

+

81,10

Poroveden ja Onkiveden purjehduskauden alimmat
vedenkorkeus
tasot eivät ole aivan tarkkoja, vaan niihin voi
tulla

kuivakausina 10—20 cm:n suuruinen lisäalennus.
Näiden järvien säännöstelymääräysten muutoksia suunnitellaan
parhaillaan.
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Syvärin ja Vuotjärven vedenkorkeuksia käsitellään uudessa
katselmustojmituksessa,

jolloin Syvärin vedenkorkeuksien

alarajaan voi tulla korotus.

8.

YHTEENVETO

TÄRVITTAVISTA

TOIMENPITEISTÄ; NIIDEN
TUKSESTA,TyÖNJAOSTA

AJOI

JA

KUS

TANNUKSISTA
8.1

VÄYLÄT JA REITIT

Suunnittelualueen nykyinen laivaväyläverkosto on verraten
tiheä, minkä vuoksi tässä yleissuunnitelmassa on esitetty
rakennettavaksj vähän uusia laivaväyliä. Ehdotetut uudet
väylät ovat luonteeltaan eriarvoisia,

joten niitä ei ole

katsottu tarpeelliseksi asettaa tärkeysjärjestykseen.
Umpimoottorivenereitit on ehdotettu toteutettavaksi kolmessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on ehdotettu toteutetta—
vaksi 12 reittiä.

Toisessa vaiheessa toteutettavia umpimoot—

torivenereittejä on 13 reittiä ja kolmannessa vaiheessa
18 reittiä. Tässä suunnitelmassa esitettyjä viittä uutta
avomoottorjvenerejttiä ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen.
Reittien toteuttaminen vaatii

ainakin luotauksen.

Tarvittavat rakennustoimenpiteet ja niiden kustannukset selviä
vät vasta tarkempien tutkimusten jälkeen.
Vesiretkeilyreittjen toteuttamisessa tarvittavat toimenpi
teet ovat reittien kulkumahdollisuuksien parantaminen ja
rantautumispaikkojen rakentaminen.
Kaikkien eri tyyppisten väylien ja reittien rakentaminen
ja merkitsemisen kustannukset riippuvat paikallisista olo
suhteista eikä niitä voida arvioida ilman yksityiskohtaista
tutkimusta tarvittavista työmääristä. Taulukossa 12 on
esitetty kaaviolla eri tyyppisten väylien

ja reittien
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osalta työryhmän ehdotus niistä viranom
aisista, yliteisöistä
tai järjestöistä, joiden tulisi vastata
suunnittelusta,
toteutuksesta ja ylläpidosta tai osa
llistua niihin. Taulu
kon ehdotukset perustuvat suurelta
osin nykyiseen käytäntöön.
TAULUKKO 12

Väylien ja reittien yksityiskohtaisen
suunnit
telun, toteutuksen ja ylläpidon organis
aatio

Kohde

S u u n n i t t e 1 u
proj johto
.

Toteutus

keskei simmät
osal 1 i stujat

Julkiset kulkuväylät

TVL

MKH, VH, uittoyhd.
laiva- ja ym. yhtiöt,
venei lyjätjestöt

TVL

Umpimoottorivene—
reitit

VII, TVL

MKH, VII, veneilyjär—
jestöt,TVL

VII, TVL

Avomoottorivenereitit

VII, kunnat

veneilyjärjestöt,
MKH, TVL

VH, kunnat

kunnat,
VII

veneilyjärjestöt,
matkailuyritykset

kunnat, VII

Vesiretkeilyreitit

TVL
MKII
VII

8.2

=
=
=

Tie- ja vesirakennuslaitos
Merenkulkuhalhitus
Vesihallitus

Ylläpito

MKH, TVL
1)
MKH
kunnat, veneily
järjestöt
kunnat,
veneilyjär
jestöt
kunnat, ve—
neilyjärj.

1) MR ylläpitää ainoastaan
TYL:n rakentaiuia väyliä

SÄTÄMÄT

Laitureiden rakentaminen ja kunnostus
sekä jätehuollon jär
jestäminen ovat kiireellisimpiä tehtäviä
eri tyyppisiä
satamia kehitettäessä.
Kotisatamien ja venevalkamien rakentamis
elle ei tässä
suunnitelmassa ole laadittu tärkeysjärjesty
stä. Koska sata
mat palvelevat paikallisia tarpeita, riipp
uu toteuttaminen
suurelta osin paikallisista taloudellisi
sta ja makäytön
ede1lytyksistä.atamia rak
ennettaessa voidaan ensimmäisessä
vaiheessa rakentaa vain osa venepaik
oista ja järjestää
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tärkeimmät palvelut ja varusteet.

Toisessa vaiheessa voidaan

venepaikkoja lisätä ja kohottaa palvelutasoa.
Kotisatamista tulisi ensisijaisesti rakentaa ja kunnostaa
ne, jotka eivät ole tarpeeseen nähden riittävän kokoisia ja
palvelukykyisiä. Tällaisia ovat Iisalmen, Lapinlahden, Maanin
gan,

Leppävirran,

Kaavin,

Nilsiän ja Juankosken kotisatamat.

Vieras- ja huoltosatamapalveluja tulisi kehittää etenkin
keskeisen veneilyalueen tärkeimmissä satamakohteissa; Kuopios
sa, Varkaudessa, Leppävirralla, Maaningalla,

Lapinlahdella,

Iisalmessa ja Vehmersalmella.
Rantautumispaikkoja olisi pikaisesti kehitettävä erityisesti
niissä kohteissa, joissa maa on jo nykyisin valtion tai
kunnan omistuksessa. Kaavoituksella,

rakennuslupamenettelyl

lä ja maanhankinnalla kuntien tulisi turvata muiden tarpeel
listen kohteiden käyttömahdollisuudet.
Taulukossa 13 on työryhmän ehdotus viranomaisista, yhteisöis—
tä ja järjestöistä, joiden tulisi osallistua tai vastata
satamien suunnittelusta,

toteutuksesta ja ylläpidosta.
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TAULUKKO 13

Kohde

Satamien yksityiskohtaisen suunni
ttelun,
tuksen ja ylläpidon organisaatio
S u u n n i t t e 1 u
proj.johto

Toteutus

toteu

Ylläpito

keskeisimmät
osallistujat

Kotisatamat,
venevalkamat

kunnat

VH, veneily—
järjestöt

kunnat
VH

kunnat, veneily
järjestöt

Vierassatamat

kunnat, TVL

TVL, VH, matkailujärjestöt
ja -yritykset

kunnat, TVL,
VH

kunnat, matkailu
yritykset, veneily
järjestöt

Huoltosatamat

kunnat

öljy-yhtiöt, venei lyjärjestöt,
kaupat, matkalyritykset, VH

kunnat,
yksityiset

tnatkailuyritykset,
öljy-yhtiöt,
kaupat

Rantautumis—
paikat, luonnonsatamat

kunnat

veneily—, matkai—
kailu- ja luonnonsuojelujär
jestöt , VII

kunnat, järjes— kunnat, järjestöt
töt, MII, VII

Laivalaiturit

TVL, kunnat

laivayhtiöt, maakuntaliitot,
veneilyjärjestöt

TVL, kunnat

TVL
VII
MII

=
=
=

TVL, kunnat

Tie— ja vesirakennuslaitos
Vesihallitus
Metsähallitus

veneilysatamien ja laivalaiture
iden rakentamiskustannukset
riippuvat merkittävästi satamap
aikkojen vesisyvyydestä,
suojaisuudesta ja muista luontaisist
a ominaisuuksista.
Tästä syystä paikan valintaan on
kiinnitettävä erityistä
huomiota ja vertailtava rakennusk
ustannuksia eri paikoissa.
Taulukossa 14 on esitetty muutami
en erilaisten laituri
ym. rakenteiden yksikkökustan
nuksia vuoden 1982 lopun hintatasossa.
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TAULUKKO 14

Satamarakenteiden yksikkökustannuksia vuoden
1982 hintatasossa (Lähde: Vesihallitus 1977)

telaranta

(liukuparrut

kivikorimuuri

tai rullarata)

(rantalaiturina)

n.

650 mk/venepaikka

n.

1400 mk/metri

n.

3000 mk/m

n.

4800 mk/m

jatkuva puupaalulaituri

n.

2500 mk/m

kevyt ponttonilaituri

n.

950 mk/m

terässäiliöponttonilaituri

n.

2000 mk/m

keskiras kas teräsbetoniponttonilaituri n.

2500 mk/m

tukimuurilaituri
hirsiarkkulaituri

(vesisyv.

2 m)

(harvaseinäisenä)

Satamaa rakennettaessa kustannukset muodostuvat maan hankin—
tahinnasta,

ruoppaus-

laitureista,

ja täyttötöistä,

tieyhteyks±stä sekä mahdollisista vesi—

viemäriliittymistä, huoltolaitureista,
ja

aallonmurtajista,
ja

säilytysvajoista

palvelurakennuksista.

Kokonaiskustannukset ilman palveluja ja maanhintaa ovat
suurehkoissa satamissa noin 7 500 mk/venepaikka. Pelkkä
laiturikustannus keskiraskaalla laiturilla on noin 3
venepaikka.

500 mk/

Satamien ylläpito tulee selvitysten perusteella

maksamaan 150
syvyydeltään,

—

400 mk venepaikkaa kohti vuodessa. Vesi—

suojaisuudeltaan ja rannan laadun puolesta

edullisten pienehköjen satamien tai venevalkamien rakentami
nen ja ylläpito voi tulla edellä mainittuja kustannuksia
halvemmaksi, varsinkin,

jos säilytyskentällä (telarannalla)
pidettävien veneiden osuus on suuri.
Venesatamien osalta suunnitelman täydellinen toteuttaminen
edellyttää rakennettavaksi vuoteen 1990 mennessä noin 2 000
uutta laituripaikkaa sekä noin 2 500 telapaikkaa rannalle.
Niiden rakennuskustannukset voidaan arvioida noin 12 milj.
markaksi.

Paikallisten olosuhteiden ja taloudellisten rajoi

tusten vuoksi jäänevät venesatamainvestoinnit käytännössä
edel1 mainittua summaa pienemmäksi.
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Venesatamien rakentaminen nopeutuisi,

jos valtio rakentaisi

osan kohteista esimerkiksi työllisyystöinä. Tämä olisi tarkoi
tuksenmukaista sellaisissa kunnissa,
syystyökohteista.

joissa on pulaa työlli
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200

20

20
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170
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2

—

30

10

4

Sv

-

250

Tuusn i emi

200

800

300

1300

2550

2000

500

100

600

540

350

Mv

1990

Ni1si

730

1200

700

Outokumpu

Vehmersalmi

Varkaus

1100

250

Siilinjrvi

Leppvirta
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2000

400

Lapinlahti

Kuopio
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Iisalmi
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Mv
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200
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340

340
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880

1020

580
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-

-

—
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1

2

20

20

40

25

170

15

3

5

30

—

5

4
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1980
Mv
Sv
Pv

7710

80

80

200

230

140

200

320

300

700

500

2900

550

200

250

600

250

130

80

Mv

620

390

Sv

21630

400

1+00

1000

770

660

1000

760

1250

1050

2200
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2200

700

850

1200

1180
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865

5

5

10

25

5

10

70

25
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50

400

60

10

10

70
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10

10

Pv

9100

100

100

250

270

170

250

400

350

750

550

3500

600

250

300

700

300

170

90

Mv

710

klo

Sv

23820

450

450

1150

930

730

1050

850

1400

1150

2300

5700

2300

750

950

1300

1240

2000
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10

10

20

35

10

15

100

30

120

80

600

90

20

20
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15
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Pv

310
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600
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750
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1400

3800

340

500
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700

26000
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550
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3400
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5750
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Vierem kk

11 ITE 2

9
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10

10

9

6

4

16

8

8

8

10

20

85

10

20
35
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10

80

45

80

50

650

20

25

20

25

25

40

35

50

310

220

310

200

1600

180

20

20

25

70

145

25

585

2900

125

380

35

40

30

30

25

100

500

35
25

115

10

30

15

335

25

40

230

175

230

150

950

145

50

440

4330

300

895

95

300

935

460

50

120

70

Mv/kpl
Sv/kpl
1990

20

20

20

20

Mv
1990

7230

425

1275

8
8

130

400

1435

575

60

140

85

Mv + Sv
1990

8

10

14

10

13

13

20

As/vene
1990

60

20

60

30

40

120

40

500

30

20

80

2700

60

100

20

50

300

75

—

10

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

5

10

5

5

10

5

20

20

150

5

5

5

5

10

10

5

Laituripaikat
koti s .+
vi erasv.
paikat

100

40

80

60

80

120

80

500

100

40

160

2200

120

200

40

120

500

150

20

30

40

Telapaikkoja
rannalla

L’J

‘-3
rj

1—I
H

ui

-

1300

1550

Varpaisjrvi kk

Rautavaara kk
1700

1450

Taajamavest
1986
1990

10
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As/vene
1990

170

145

Mv ÷ Sv
1990

20

20

Mv
1990

35

30
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115

Mv/kpl
Sv/kpl
1990

30

Laituripaikat
koti s .+
vi erasv.
paikat
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LIITE

MERENKULKUHÄLLITUKSEN

TIEDOTUSLEHTI
Helsinki

19.4.1982

No

11/82

VENEVÄYLIEN DA VENEREITTIEN RAKENTAMISESSA, KUNNOSSAPIDOSSA 3A
KARTOILLE MERKIISEMISESSÄ NOUDATETTAVAT YLEISET PERIAATTEET

LUOKITUS
Merenkulkuhallitus luokittelee veneliikenteelle tarkoitetut vesitiet seuraavasti:
1.

Veneväylät
Kulkusyvyys 1,0
-

-

-

2,5 m

määräytyy merellä MW-olosuhteissa
määräytyy sisavesillä NW

nav

-olosuhteissa

Varaveden vähimmäismäärä on 20 % kulkusyvyydestä.
Lisäksi on
merellä lisättävä varaveteen 20 cm vedenkorkeuden nopeasta
vaihtelusta johtuen.
Väylän vesisyvyys fku1kusyvyys + varavesi) on varmistettu
MKH:n hyväksymällä harauksella.
Väylänpitäjä vastaa veneväylän kulkusyvyydestä.
Navigointi perustuu merikarttoihin ja turvalaitteisiin.
2.

Venereitit
Kulkusyvyys 0,5
-

-

-

2,5 m

määräytyy merellä MW-olosuhteissa
määräytyy sisävesillä NW

nav

-olosuhteissa

\1araveden vähimmäismäärä on 20 $ kulkusyvyydestä, kuitenkin
vähintään 20 cm.
Lisäksi on merellä lisättävä varaveteen
20 cm vedenkorkeuden nopeasta vaihtelusta johtuen.
Reitin vesisyvyys on varmistettu vähintään merenkulkuhalli
tuksen hyväksymällä kaikuluotauksella.
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Varaveden vähimrnäisarvoja voidaan käyttää vain silloin
, kun
riittävä vesisyvyys on varmistettu harauksin.
Vesisyvyyden
varmistusmenetelmän epätarkkuus pyritään arvioimaan
ja se li
sätään varaveteen.
Väylänpitäjä ei vastaa venereitin kulkusyvyydestä.
Navigointi perustuu merikarttoihin ja venereittiselo
stuksiin
sekä mahdolliseen väylämerkintään.
3.

Iuut veneilyn

käyttämät

kulkutiet,

paitsi väylät ja venereitit

IURVALAITTEET
Merenkulun turvalaitteita voidaan asettaa
nierenkulkuhallituksen myöntämällä luvalla.

ja ylläpitää ainoastaan

1.

Veneväylillä voidaan
turvalaitteita.

2.

Venereiteillä voidaan käyttää kaikkia muita paitsi valaist
uja
merenkulun turvalaitteita.
Myös heijastintunnusten käyttö on
sallittua.

3.

Muilla veneilyn käyttäniillä kulkuteillä ei saa
tettuj a merenkulun turvalaitteita.

käyttää kaikkia vahvistettuja merenkulun

Turvalaitteista vastaa väylän-

käyttää vahvis

tai reitinpitäjä.

IIERIKARTAT
Merenkulkuhallitus huolehtii merikarttojen julkaisemisesta.
Merialueilta tehdään yleiskarttoja, rannikkokarttoja ja veneilykartto
ja.
Sisävesialueilta tehdään vain yleiskarttoja ja sisävesikart
toja.
1.

Veneväylät kulkusyvyyksineen merkitään kaikkiin karttoihin.
Kaikki veneväylien turvalaitteet merkitään rannikkokarttoihin
ja veneilykarttoihin sekä sisävesikarttoihin.

2.

Venereitit kulkusyvyyksineen ja turvalaitteineen merkitään
noastaan venei.lykarttoihin ja sisävesikarttoihin.

3.

Muita veneilyn

käyttämiä

ai

kulkuteitä ei merkitä merikarttoihin.
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RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO
Merenkulkuhallitus huolehtii merialueilla veneväylien ja venereit
tien runkoväylästön rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Merenkulkuhallitus voi merialueilla lisäksi rakentaa sellaisia ve—
nesatamiin johtavia yhdysväyliä, -reittejä tai osia niistä, joilla
on huomattavaa merkitystä venematkailulle.
Muulloin yhdysväylien
ja -reittien rakentaminen kuuluu satamanpitäjälle.
Lisäksi sata
manpitäjä vastaa aina yhdysväylien ja -reittien kunnossapidosta.
Sisävesillä merenkulkuhallitus huolehtii tie- ja vesirakennuslai—
toksen rakentamien veneväylien ja venereittien runkoväylästön kun—
nossapidosta.
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Karttamerkit

Tavallisimmat
ra kennetyypit

1

ettei sillä ole näiden

otettaisiin huomioon myös veneilysuunnitelmassa.

Lisäksi Kaavin kunta toivoo, että Koillis—Savon matkailun
markkinoinnin kehittämisprojektissa esille tulleet asiat

matkailupalvelutiedot nykytilannetta vastaaviksi.

Koillis-Savon matkailun markkinoinnin kehittämisprojektia
voidaan käyttää apuna hankesuunnitelmia tehtäessä.

eikä tällä hetkellä näytä olevan edellytyksiä

Vaikkojoen vesiretkeilyreitistä on tullut Kaavin matkailun
vetonaula. Kunnanhallitus pyytää korjaamaan majoitus— ja

esiselvitykset,

hankkeen toteuttamiseen.

Laivaväyläaloitteiden käsittely ei varsinaisesti kuulu tämän
suunnitelman piiriin. Luikonlahden syväväylän osalta on tehty

Iisalmen Pursiseuran laituri otetaan suunnitelmassa huomioon.

Työryhma

kaivokselle, mistä Myllykoski Oy on tehnyt oman esityksensä
ja mitä esitystä myös Kaavin kunta tukee.

Kaavin kunta pyytää ottamaan suunnitelmassa huomioon syvä—
väyläyhteyden järjestämisen Myllykoski Oy:n Luikonlahden

Kaavin kunta

suhteen varsinaisesti huomautettavaa. Iisalmen Pursiseuralle
on valmistunut keväällä 1983 uusi laituri, jossa on 20 venepaikkaa.

venereitit ja satamat sekä toteaa,

Kaupunginhallitus esittää lausunnossaan lisalmea koskevat

Iisalmen kaupunki

johdosta.

että suunnitelmaluonnos
koskee Heinävettä vain Juojärven vesistön osalta. Kunnan—
hallituksella ei ole huomauttamista suunnitelmaluonnoksen

Heinäveden kunnanhallitus toteaa,

Heinäveden kunta

Lausunnon antaja
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suuruinen Karhusaari,

Haminalahdessa oleva 0,03 ha:n suurui

—

2000.

Tämä suunnitelma on periaatteessa

ottamatta Sorsasalon vierassatamaa, Lippumäen kotisatamaa
sekä Tervaruukin venevaikamaa. Kaupunkikohtaisessa
veneily—

jempänä mainitut lisäykset ja muutokset.

suunnitelmassa näiden mukanaolo on perusteltua.

huomioon.

esittää otettavaksi huomioon myös yleissuunnitelmassa jäl

jatkosuunnittelua yleissuunnitelmalle, kuitenkin kaupunki

telma vuosille 1995

Kuopion kaupungin suunniteinamuutoksiata on kaikki otettu
Suunnitelmalisäykset on otettu huomioon lukuun

Työryhmä kannattaa kaupunkien vierassatamien kehittämistä
sekä veneilyn kehittämistä nykyisen väylästön pohjalta.

tarpeellisuus. Kaupungille on valmistunut venepaikkasuunni—

satamat ja rantautumispaikat

Kuopion kaupungin lausunnossa todetaan yleissuunnitelman

Kuopion kaupunki,

suunnitelmasta.

selänne sekä Mustajärven kallioalue.

käsittävä saariryhmä, Niittylahdessa olevat Tonkkurimäen

nen Karppasensaari, Keski—Kallaveden viisikymmentä saarta

veden saaret on otettu mukaan suojelualueluetteloon. Tonk—
kurimäen selänne ja Mustajärven kallioalue eivät liity oleel
lisesti veneilyyn, minkä vuoksi ne voidaan jättää pois tästä

Karhusaari ja Karppasensaari ovat jääneet tässä suunnitelmas
sa mainitsematta pienen pinta—alansa vuoksi. Keski—Kalla—

alueisiin lisättäväksi Lamperilan edustalla oleva 0,1 ha:n

luonnonsuojelualueet

Kuopion kaupungin lausunnossa on ehdotettu luonnonsuojelu—

Kuopion kaupunki,

ettei väestötietojen pienet muutokset oleel
lisesti vaikuta suunnitelman sisältöön.

ta ovat vanhentuneita.

ennusteiden lisäksi monia muita epävarnuustekijöitä. Täten

Veneilysuunnitelmassa on väestötietoja käytetty ainoastaan
venesatamien suuruuden määrittämiseen, jossa on väestö—

van tarpeellista enää lisätä niiden lukumäärää.

rantaan ja Hyvölänlahteen. Tällöin niihin voidaan rakentaa
myös rantautumislaiturit. Koska Kiurujärvelle on esitetty
tavallista enemmän venevalkamia, ei työryhmä katso ole

Työryhmä on yhtä mieltä Kiuruveden kunnanhallituksen kanssa
asianosaisten kuulemisesta suunnitelmaa toteutettaessa.
Suunnitelmassa on esitetty venevalkaman rakentamista Honka-

Työryhmä

työryhmä katsoo,

Kiuruveden kunta katsoo,

että suunnitelman yhteydessä esi
tetyt väestösuunnitteet sekä koko kunnan että taajanan osal

Lisäksi suunnitelmaa toteutettaessa on huolehdittava venei—
den siirtolaitteiden rakentamisesta tarpeellisiin kohtiin.

taan jatkamisen yhteydessä rantautumislaitureiden rakentamis
ta Syvänsaareen, Honkarennan najalle sekä Hyvölänlahteen.

nitelmassa esitetyt toimenpiteet koskevat. Kunta ehdottaa
lisalmen—Runnin välisen väylän Kiuruveden kirkonkylän ran

Kiuruveden kunta
Kiuruveden kunta katsoo veneilysuunnitelmaa toteutettaessa
olevan tarpeellista kuulla niitä asianosaisia, joita suun

Lausunnon antaja
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Suuri-Olliin,
Iso-Miettiin,

Hon—

olisi vaikutusta veneilyhankkeiden aikaisempaan toteutt
ami
seen.

la

että Lapinlahden kunnan sekä
kunnan keskustaajaman asukaslukutiedot saatettaisiin ajan
tasalle. Kunnan keskustaajaman ennakoitua nopeammalla kasvul

Lapinlahden kunta esittää,

Lapin lahden kunta

Kaislastenlahden venevalkama esitetään muutettavaks
i koti—
satamaksi sekä Suovun, Sotkanniemen ja Pilpan rantaut
unis—
paikat venevalkaniksi.

Kuusi-Koistiin, Vataseen,
kasaloon, Vehkasaareen ja Tuomaansaloon.

Hauto-Koistiin,

Pyöreä-Hakkuun,

Iso—Loheen,

Rakkuun,

esitetään venevalkamaa Jännevirralle, Kotasalmeen, Ryönälle,
Kankaalalle sekä Tervaruukille sekä rantautumispaikkaa Luhas—
tensaloon, Honkasaareen, Tomperille, Karhpnsaareen, pitkä—

Neulalahteen, Pöyrynlahteen, Lippumäkeen ja Kirveslahteen
sekä koti—, vieras— ja huoltosatamaa pirttilahteen. Lisäksi

Kuopion kaupunki esittää suunnitelmaan lisäyksenä vierassa—
tanaa Sorsasaloon, kotisatamaa Kellolahteen, Kuivinniemelle,

oleviin väyliin.

paikkojen rakentamisessa näihin kaupunkeihin ja olemassa

Lisäksi Kuopion kaupunki toteaa, että Kallaveden alueen ve
neilyä kehitettäessä tulisi alueen kaupungit käsittää mat
kailuyrityksiksi ja kehittää niihZu korkeatasoiaet vieras
satamat sekä lähteä tukeutumaan reitistöjen ja pysähtymis

-

Lausunnon antaja

Työryhmä viittaa Kiuruveden kunnan lausun
tovastineeseen.
Yleissuunnitelmatasoisessa selvityksessä ei
eri rakennus—
hankkeille kannata määrittää tarkkaa aikatav
oitetta.

Työryhmä
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Pajulahden nipunpudotuspaikam siirtäminen on edullista.

Lisäksi

että Syvärin pääväylästö mahdollistaa pienehkö—

hallituksen tai TVL:n toimesta.

Syvärin ja Vuotjärven pääreitit tulisi viitoittaa merenkulku—

Nilsiän kunnanhallituksen mielestä

Pisankoakelle ja Pajulahteen esitetään vene—

satamia kunnan maalle.

Lastukoakelle,

jen laivojen kulun.

toivotaan,

Keakustaajaman kotisataman rakentamista kiirehditään.

järvenselälle ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

paikkaa ehdotetaan siirrettäväksi talviaikana etäämmäksi

kohtuuttoman kallista.

rakentaminen ja kunnossapito on reittien käyttöön nähden

jossain määrin tarvetta, mutta laivaväylätasoisen merkinnän

Syvärin ja Vuotjärven pääreittien merkitsemiseen voi olla

lahteen.

Suunnitelmaan on lisätty venevalkamat Lastukoskelle ja Paju—

Asian selvittäminen vaatii yksityiskohtaista selvitystyötä.

Bach-viikko on lisätty ohjelmatapahtumiin. Veneilyn kannalta

Pajulahdessa olevaa nipunpudotus

lisättäväksi Bach—viikon.

osalta.

Työryhmä hyväksyy kunnam esittämän lisäyksen Kupinniemen

Konmuksen kanavan läheisyyteen on tulossa matkailukeskus,
joka tarvitsee vierassataman.

Kunnan käsitys suunnitelman toteuttamisesta on yhteneväinen
työryhmän käsityksen kanssa.

Työryhmä

Nilsiän kunnanhallitus esittää ohjelmatapahtumien joukkoon

Nilsiän kunta

laituritilaa yhdelle laivalle.

se esittää Kupinniemen vierassatamaan rakennettavaksi

Maaningan kunnanhallitus on lausunnossaan tuonut esille
kunnan alueelle esitetyt kehittämistoimenpiteet. Lisäksi

Maaningan kunta

man toteuttamisesta. Toteuttaminen voidaan aloittaa kunnan
omistamilla alueilla.

tautumispaikkoja on lukuisasti merkitty yksityisten omista—
mille alueilla, eikä tältä osin voida olla varmoja suunnitel

Leppävirran kunnanhallitus toteaa, että venesatania ja ran—

Leppävirran kunta

Lausunnon antaja
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Pitkäkoski löytyisi riittävästi

Lisäksi toivotaan,

Parannus

pitää vesiretkeilyreitin unohtamista Haukivedeltä Kuvansin
joen ja Osmajoen kautta Sorsakoskelle.

sakoskelle. Väylä tulisi johtaa Varkauden pohjoispuolitse
Sorsakoskelta. Unnukkajärveen. Ilmeisenä puutteena Varkaus

Varkauden kaupunginhallitus vastustaa liitekartassa ehdotetun
laivaväylän johtamista Haukivedeltä Huruslahden kautta Sor

Varkauden kaupunki

toimenpiteeksi ehdotetaan joen kunnostamista.

Matkusjoella haittaa veden vähyys vesiliikennettä.

kylän kotisataman ja Sukevan venevalkamam paikan tarkempaa
määrittelyä.

Sonkajärven kunnan lausunnossa ehdotetaan Sonkajärven kirkon

rantautumispaikkoja.

että välille Sonkajärvi

ja Hirvijärven leirintäalueiden kohdalle.

Lausunnossa ehdotetaan rantautumispaikkaa Raudanjärvella vesi—
retkeilyreitin lähtöpistaeseen sekä Kalakosken, Lahnalammin

Sonkajärven kunta

Siilinjärven kunta painottaa Vuorelan laivaväylän tärkeyttä.
Lisäksi todetaan, että kirkonkylän laivalaituritarve tulisi
ratkaista vasta valtatie 5:n linjauspäätöksen jälkeen.

Siilinjärven kunta

mäen Karhulinnan.

lentokentän retkailymsjatasoiset majoitustilat sekä Hanka—

täväksi kansainvälisen nuorison kurssi— ja leirikeskuksen,

Rautavaaran kunnanhallitus esittää majoituspalvaluihin lisät—

Rautavaaran kunta

Lausunnon antaja

Tässä suunnitelmassa ei oteta kantaa
Haukivesi—Sorsakoski
laivaväylän sijaintiin. Liitekartassa halutaan
vain tuoda
esille em. väylähanke. Haukivedeltä Kuvansinjoe
n ja Osmajoen
kautta Sorsakoskelle johtava vesiretkeilyreitti
on perus
teltu, varsinkin, jos laivaväylää
Haukivedeltä Sorsakoskelle
ei rakenneta.

Matkusjoen tulevaa käyttöä varten
tehdään yleissuunnitelma,
jonka yhteydessä voidaan
käsitellä kaikkia Sonkajärven kunnan
esittämiä toimenpide-ehdotuksia.

Työryhmän mielestä Siilinjärven kunnan lausunnossa
esitetyt
näkökohdat ovat perusteltuja. Vuorelan väylä
on otettu mukaan
sisävesien veneväyläohjelmaan v. 1984-88.

joten niitä ei voi pitää vesi
matkaili joita palvelevina tiloina.

ovat lentoharrastajien käytössä,

Hankamäen Karhulinnan ja nuorison kurssi— ja leirikeskus on
lisätty suunnitelmaan. Sen sijaan lentokentän majoitustilat

Työryhmä
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Sen si

Matkailun kehittämistä ajatellen
kirkonkylän kotisatama saisi
olla suurempi. Lisäksi kunnanhallitu
s esittää, että varattai—
sun rantautumispaikka, joko lijärve
n pohjoispäähän tai Vieremäjoen rantaan sen alajuoksulle.

Vieremän kunta

tekemisestä pitäisi luopua.

Urimolahden vedenpinnan laskemisen. Näin ollen ko. reitin

—

Syvärin avomoottorivenereitin tekeminen saat—
taa aiheuttaa sellaista ruoppaustarvetta, mikä voi aiheuttaa

että Urimolahden

Itälahden täyshoitola Korpisille ja Unto Heikkisen
lomamökit Karjalaisenjärven alueelle. Lisäksi on todettu,

salle,

Lausunnossaan Varpaisjärven kunnanhallitus pyytää lisäämään
suunnitelmaan seuraavat matkailupalvelut: Saarismajat Jon—

Varpais järven kunta

että polttoaineen myynti yksinomaan veneilijöille
on koko
vesistöalueella järjestetty ainoastaan Taipaleen
vierassata
massa Varkaudessa. Kuvaan 12 tulisi lisätä Lomak
eskus Kunto—
rannan korkeatasoiset palvelut.

Korjattavana tietona mainitaan m/s Unnukan myynt
i v. 1981
Kuopioon, missä se liikennöi nykyisin nimellä m/s
Ritoniemi.
Varkauden lausunnossa mainitaan, että Varkaudesta
liikennöi—
dään m/s Sinikolla Leppävirralle ja Heinävedelle
aikataulun
mukaisia risteilyjä sekä lyhyitä risteilyjä sis
Paul Wahlilla
ja n/s Sinikolla Varkauden lähivesillä. Lisäksi
todetaan,

on kiireellinen toimenpide.

laivalaiturin rakentaminen Lomakeskus Kuntorannan yhteyteen

laivalaituria kaupunki ei pidä kovin kiireellisenä. Kun taas

jaan Taipaleen alakanavan yhteyteen rakennettavaksi esitettyä

vastaavan rakentamista Taipaleen kanavan alapuolelle.

Tarpeellisena toimenpiteenä Varkaus pitää vierassatanan tai

Lausunnon antaja

Kuopion vesipiiri suunnittelee Vieremäjoelle
venereittiä.
Tämän suunnitelman yhteydessä voidaan
kunnan esittämiä hank
keita käsitellä tarkemmin.

Urimolahdelle johtava
avomoottoril,enereitti voidaa
n käsittää oh—
jeelliseksi reittivarauksena,
joten haitalliset perkaukset
voidaan jättää tekemättä.

Varpaisjärven kunnan esittämät
matkailupalvelut on lisätty
suunnitelmaan lukuunottamatta
Itälahden täyshoitolaa, koska
muitakaan vastaavia ei ole
esitetty yleissuunnitelrnass.

Varkauden kaupungin lausunnossa mainitut virheel
liset tiedot
on korjattu.

Taipaleen alakanavan yhteyteen esitetty laivala
ituri on pois—
tettu suunnitelmasta. Sen sijaan Lomakeskus
Kuntorannan yh
teyteen on esitetty kotisataman rakenta
mista.

Taipaleen kanavan alapuolelle sinne lähivuosina
valmistuvia
leirintäaluetta ja kanavamuseota varten rakenn
ettavia satamia
voidaan pitää perusteltuna.

Työryhmä
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Keski—Kallaveden saarten

Matkailun edistäniskeskus painottaa lausunnossaan
vesiliiken—
teen merkitystä matkailulle. Lisäksi esitetään,
että laiva—
liikenteen muuttuessa yhä enemmän risteilyliikenteeksi
on
matkaili jaa kiinnostavien uusien kohteiden
löytäminen sekä
erilaisten ohjelmapalvelujen järjestäminen
ensiarvoisen tär
keää matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.
Lausunnossa
painotetaan myös ympäristönsuojelun tärkeyttä.

Matkailun edistämiskeskus

si olisi harkittava.

Ohjeiston laatimista veneilijöille yleissuunnitelnan liitteek—

rantautumiskielto.

lista vain harvoissa tapauksissa, mm.

kevat säännökset. Ehdottonien kieltojen asettaninen on nahdol—

Sanoin tulisi selvittää erilaisia luonnonsuojelukohteita kos

ja laajentaa, mm. vesimaisemaa hallitsevien kohteiden osalta.

Ympäristön suojelualueita koskevaa taulukkoa tulisi tarkentaa

arvokkaat saariryhmät tulisi ottaa erityisesti huomioon.

asiantuntija-apua käyttäen, koska lintujen pesinisen kannalta

Reittien ja rantautunispaikkojen sijoitus tulisi tarkistaa

reittien ulkopuolella siihen tulisi kiinnittää huomiota.

haitoista. Veneilyn tapahtuessa nuun veneliikenteen käyttänien

sä lintujen pesinisaikaan tapahtuvan veneilyn aiheuttanista

Työryhmä kannattaa Matkailun edistäniskeskuksen
lausunnossa
esitettyjä näkökohtia.

nassa, joten omaa ohjeistoa veneilijöille ei kannata
tehdä
yhtä yleissuunnitelmaa varten, jota ei
tulla jakamaan suoraan
veneilijöille.

Veneilijöitä koskevia ohjekirjasia on tehty valtakunnan
ta
solla. Asioita käsitellään mm. Veneilyasiain neuvottelukun—

Taulukkoa 11 ei ole katsottu tarpeelliseksi laajentaa,
sillä
veneily ei muodosta uhkaa vesimaisenan suojelukohteille.

Ynpäristönsuojelua koskevaan osaan olisi tehtävä lisäys yleen

suunnitelmasta seuraavaa:

Ympäristönsuojelun koskevaan osaan on lisätty veneilyn aiheut
tamat haitat lintujen pesiniselle.

Työryhmä

Kuopion lääninhallituksen ynpäristönsuojelutoinisto esittää

Kuopion lääninhallitus

Lausunnon antaja
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luotsi— ja majakkaosasto

jotka poikkeavat merenkulkuhallituksen käyttä

Metsähalljtus korostaa lausunnossaan,
että siellä, missä tar
vitaan maa— ja vesialueita erilaisia
vesistön käyttömuotoja
varten, on joustavasti sovittelexnalla
mahdollista useimmiten
ottaa myös uiton edut riittävästi
huomioon.

Metsähallitus

sun aluksen syväyksen ja mastonkorkeuden mukaan.

kalustoa ei tulisi jakaa yleissuunnitelman mukaisesti, vaan
avomoottoriveneet, umpimoottoriveneet ja purjeveneet jaettai—

mukaan väylän tai reitin kulkusyvyys ja väylää tai reittiä
ylittävien siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet. Vene—

väylät ja —reitit jaettaisiin merenkulkuhallituksen luokitta—
mun veneväyliin ja —reitteihin, missä olisi ilmoitettu luokan

kannattaa metsähallituksen esille tuomaa näkökolitaa

(ijite 3).

luonnonsuojelualueita koskevassa kohdassa.

uiton osalta. Tiilikkajärven kansallispuisto on mainittu

Työryhmä

liitteenä

Kun väylä- ja reittiliankkeita ryhdytään toteuttamaan,
voidaan
merenkulkuhallituksen luokitus ottaa käyttöön. Merenkulkuh
al—
lituksen väylä— ja reittiluokitus on esitetty suunnitelman

Merenkulkuhallitus esittää, että yleissuunnitelmassa kolmeen
eri luokaan jaetut laivaväylät muutettaisiin väyliksi, joissa

kulkusyvyys on merikartan ilmoittama väylän syvyys. Samoin
yleissuunnitelman mukaisesti kolmeen eri luokkaan jaetut vene—

Venekaluston jaottelu syväyksen mukaan on suunnittelun
tässä
vaiheessa lähes mahdotonta, eikä se aiheuta suunnitelman
si
sältöön oleellisja muutoksia.

ei muilta osin toteutettaisikaan.

Lisäksi suunnitelmassa esitetyt venereitit ja niiden
mitoitus—
ehdotukset ovat osittain ohjeellisia. Ne tulisi ottaa huo
mioon esimerkiksi siltalausuntoja annettaessa, vaikka reittiä

pienemmästä suurempaan. Sisävesillä avomoottoriveneet saatta
vat olla suurempia kuin umpimoottoriveneet ja tarvitsevat
siten syvemmän väylän.

Suunnitelmassa venekalusto on jaettu useampaan luokkaan ka—
nooteista purjeveneisiin perustuen ilmeisesti järjestykseen

mästä veneväylä ja —reittiluokituksesta.

eri luokkaan,

Veneväylät ja —reitit on myös jaettu suunnitelmassa kolmeen

Merenkulkuhallituksen uusi väyläja reittiluokitus ei ollut vielä käytettävissä, kun tätä
suun
nitelmaa alettiin tehdä.

mälle yhtenäisluokitukselle.

-

kaltaista väyläjakoa. Merikartoissa olevat väylät ovat kaikki

samanarvoisia

asia,

Suunnitelman väyläluokitus on lähinnä suunnittelutekninen
josta ei aiheutune haittaa merenkulkuhallituksen esittä—

Työryhmä

syvyytensä perusteella. Merenkulkuhallitus ei tunne tämän

Suunnitelmassa väylät on jaettu kolmeen eri luokkaan kulku

Merenkulkuhallitus,

Lausunnon antaja
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Kuopion piiri

että suunnitelmassa on osin rohkeita—
jotka voidaan kuitenkin hyväksyä, kun lähde—
että suunnitelma on pitkän aikavälin yleissuunni—

tavoitteita,

—

Konnuksen, Ah—

joissa on normaalipuhelimien

—

Taulukon 3 liikennetietoja
suositetaan täydennettäväksi niin, että se sisältäisi myös
vuodet 1965
1982.

kiolahden ja Nerkoon kanavilta,
lisäksi VHF—meriradiopuhelimet.

uiton hinauskuormien liikkumisista Taipaleen,

TVL:n Kuopion piirin mielestä olisi hyvä mainita, että venei—
lijät voivat onnettomuustapauksissa ja muulloinkin tarvitta
essa saada tietoja vedenkorkeuksista, syväväyläalusten ja

mankin syväyksen.

seksi ilmoitettaisiin vain se syvyys, jonka alukset pystyvät
hyödyntämään eli 2,4 m, vaikka sulut mahdollistaisivat suurem—

Iisalmen laivaväylän syväys tulee
toistaiseksi olemaan 2,4 m. Näin ollen olisi luonnollista,
että tässä vaiheessa Ahkiolahden ja Nerkoon sulkujen syväyk—

Lausunnon mukaan Kuopion

edellyttävät ja rahoitus on järjestettävissä.

jota toteutetaan siltä osin ja siinä järjestyksessä,
kun veneilyn ja vesimatksilun käytännön tarpeet sitä aikanaan

telma,

tään siitä,

km

Lausunnossa mainitaan,

TVL,

Saimaan luotsipiirin lausunnossa tuodaan esille samat näkö—
kohdat kuin merenkulkuhallituksen lausunnossa.

Saimaan luotsipiiri

noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä.

kansallispuiston toteuduttua tulee kansallispuiston alueella

Suunnitelmaan tulisi lisätä sivulle 64 kohtaan 48 Tiilikan—
joki, johon liittyvän suunnitteilla olevan Tiilikkajärven

Lausunnon antaja

Väylien ja reittien luokituksen osalta viitataan merenkul
kuhallituksen lausuntovastineesaen.

suluilla olevista VHF—meriradiopuhelimista.

Ahkiolahden ja Nerkoon sulkujen syväys on muutettu väyläsyvyyttä vastaavaksi. Suunnitelmaan on lisätty maininta eri

voidaan tarkentaa hankesuunnittelun yhteydessä.

yleissuunnitelman tavoitteet ovat niin laaja—alaisia, että
ne saattavat osittain jäädä toteutumatta. Eri yksityiskohtia

Viitataan merenkulkuhallitukselle annettuun lausuntovastinea—
saan.

Työryhmä
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Hankkeiden toteutuksen työnjakoa
selvittelevässä taulukossa
12 on veneilyjärjestöt todettu mahdolli
seksi julkisten
kulkuväylien ylläpitäjäksi. Se ei
vesihallituksen mielestä
liene tarkoituksenmukaista suunnitte
lualueella edes satamien
tuloväylien osalta. Sen sijaan moo
ttorivenereittien yllä
pitäjänä voivat olla myös kunnat.
Toteuttajima niiden osalta
tulee vesihallitus kysymykseen sillo
in, kun reitti palvelee
pääosin vesien virkistyskäyttöä. Tähän
liittyen ja hankkeen
valmiuden huomioon ottaen tulisi taulu
kossa 8 esitetyistä
kehitettävistä väylistä ja reiteistä
Iisalmi
Kihlovirta
Runni ja Runmi
Kiuruvesi muuttaa umpimoottori
venereiteiksi.

Vesihallitus esittää väylien ja reitti
en luokituksen olevan
liian rajoittavan. Veneväylillä voi
kulkusyvyys olla esi
tettyä 1,4 metriä suurempi ja toisa
alta venereittikin voidaan
varustaa merenkulun turvalaittein,
merenkulkuhallituksen
19.4.1982 hyväksynien periaatteiden
mukaan. Venereittejä ei
välttämättä kuitenkaan ole harattava
kuten veneväyliä, joten
sivulla 71 tulisi kahdessa kohdin
olla sanonta “harauksen
tai luotauksen”.

Vesihallitus

TVL:n Kuopion piiri esittää
selvitettäväksi, voitaisiinko
yleissuunnitelmassa esitettyä
väylien ja reittien luokitust
a
tarkistaa niin, että se vastaisi
nykyistä enemmän virallises
ti käytössä olevia vesiteiden
luokituksia esin. merenkulku—
hallituksen luokitusta.

Lausunnon antaja

—

Taulukkoa 12 on korjattu
vesihallituksen esittämäl
lä tavalla.
Väylä välillä Iisalmi
Kiuruvesi on otettu mukaa
n sisävesien
veneväyläohjelmaam v. 1984-8
8.

Meremkulkuhallituksem uudet
reitti- ja väyläluokituk
set
eivät oleellisesti muuta
suunnitelman sisältöä,
minkä vuoksi
niitä ei enää suunnittelun
loppuvaiheessa ole otettu
huo
mioon.

Työryhmä
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Maatalouskeskuksen käsityksen mukaan kaikkien taa

Lausunnossa kannatetaan

Lausunnossa tuodaan

rakentamisessa.

Lausunnossa tuodaan esille kalatalouden huomioonotto satama—

joihin on tieyhteys.

Yhdistys painottaa venerantojen tärkeyttä loma-asutuk

sen tarpeisiin niissä lähtökohdissa,

huuden.

Savon Vesiensuojeluyhdistys tuo esille kalataloustietojen van—

Savon Vesiensuojeluyhdistys

esille suojasatamien ja luonnonsatamien tarve.

kalastuslupien myynnin järjestämiseen.

Pohjois—Savon Kalamiespiiri kiinnittää lausunnossaan huomiota

Pohjois-Savon Kalamiespiiri

ehdotukset.

tiniemen sataman ja livarinsalon saaritukikohdan kehittämis—

joista tärkeimmät ovat Pirt—

Lausunnossa tuodaan esille lukuisia yksi—

tyiskohtaisia muutosesityksiä,

sisältö pääosin.

Kuopion Pursiseuran lausunnossa hyväksytään yleissuunnitelman

Kuopion Pursiseura

luonnonsatamien rakentamista etenkin taajamien läheisyyteen.

sekä veneiden säilytysalueet.

jamien yhteyteen tulisi rakentaa tarpeelliset venesatamat

vähän.

delle, minkä vuoksi ruoppauksia tulisi tehdä mahdollisimman

lien ruoppauksista aiheutuvat haitat esimerkiksi kalatalou

Kuopion läänin maatalouskeskus tuo esille lausunnossaan väy—

Kuopion läänin maatalouskeskus

Lausunnon antaja

järjestys riippuu paikallisten tarpeiden kehittymisestä,
ten niitä on vaikea asettaa tärkeys järjestykseen.

jo

Savon Vesiensuojeluyhdistyksen kannanotot tukevat suunnitel
massa esille tuotuja näkökohtia. Kalastuksesta ei ollut käy
tettävissä uudempia tietoja. Satamarakennuskohteiden tärkeys-

kohtaisemman suunnitelman varaan.

niiden lukumäärän ja sijainnin tarkka määrittely jää yksityis—

Sen sijaan luonnonsuojasatamien kehittäminen on perusteltua,

varsinaisten suojasatamien lisääminen ei ole tarpeellista.

tuslupien myynnin osalta. Alueen vesistön luonteesta johtuen

Työryhmä kannattaa lausunnossa esille tuotuja näkökohtia kalas

Lausunnossa esille tuodut virheelliset tiedot on
korjattu.
Työryhmä kannattaa Pirttiniemen ja livarinsalon
kehittämis—
toimenpiteitä.

Muilta osin työryhmä kannattaa maatalouskeskuksen lausunnossa
esille tuotuja näkökohtia.

em. haitat jo suunnitteluvaiheessa huomioon.

Väyliä ja reittejä rakennettaessa ei ruoppauksia voida vält
tää, mutta niiden haittavaikutukeja voidaan vähentää ottamalla

Työryhmä
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Varkauden Pursiseure pitää veneilyn kehittämistä yleissu
unni—
telman avulla kannatettavana. Lisäksi se painottaa pursise
u—
rojen merkitystä tiedon välittäjinä sekä valistajina
ja
kouluttajina.

Varkauden Pursiseura

nolle.

piteillä minimoida vesiliikenteen haitat kalastu
selinkei

Vesiensuojeluyhdistys esittää satamarakenn
uskohteiden asetta—
mista tärkeysjärjestykseen. Lisaksi se painott
aa satamissa
vieraspaikkojen merkitystä. Erillisten
huoltosatamien raken
tamista yhdistys ei pidä tarpeellisena.
Kehittämistoimenpi—
teissä tulisi paino asettaa nykyisten satami
en ja valkamien
kehittämiseen. Kalastusalueet tulisi turvata
ja eri toinen—

Lausunnon antaja
Työryhmä
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